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احكيلي عن القدس 
مسارات سياحية مجانية 



اخالء المسؤولية

يرجــى ماحظــة: جميــع الجــوالت المجدولــة لدينــا تتــم مــن خــال أدالء ســياحيين 
ــا  محلييــن باللغــة االنجليزيــة،  وبعضهــم يتحــدث األلمانيــة أو الفرنســية ، )أدالؤن
هــم طــاب يعملــون مباشــرة مــع التجمــع الســياحي المقدســي(. إذا كنــت تفضل

جولتــك بلغــة أخــرى ، يرجى االتصــال بنــا علــى info@jerusalemtc.org لاستفســار 
عــن الخيــارات المتاحة.

مــن أجــل ضمــان أفضــل جــودة للخدمــة ، يرجــى االتصــال بنــا قبــل 10 أيــام علــى 
األقــل مــن جولتــك المرغوبــة.

اآلراء المعبــر عنهــا فــي هــذا المنشــور والجــوالت هــي وجهــات نظــر المؤلــف 
ــك  ــك الخاصــة باألمــم المتحــدة، بمــا فــي ذل ــل بالضــرورة تل ــن( وال تمث )المؤلفي

ــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة. ــي ، أو ال برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ

لالستفسار ، يرجى االطالع على معلومات االتصال الخاصة بنا أدناه:

القدس – البلدة القديمة- عقبة التكية
 مركز موسى افندي التفسير

هاتف   6226859-02 / 0505451119
info@jerusalemtc.org البريد االكتروني



المسارات السياحية المجانيةالمسارات السياحية المجانية

نقــدم لكــم مســارات ســياحية فــي مدينــة القــدس ونعــم نقدمهــا بشــكل 
مجانــي! تشــكل مســاراتنا وجوالتنــا فرصــة رائعــة للتعــرف إلــى ثقافــة 
ــات  ــد صداق ــم وعق ــل معه ــا والتفاع ــاء أهله ــدس ولق ــة الق ــخ مدين وتاري

ــم!  ــة معه متين
ــاف  ــة استكش ــا بتجرب ــاركين فيه ــمح للمش ــا وتس ــاراتنا بتنوعه ــز مس تتمي
تاريــخ وثقافــة المدينــة بشــكل معمــق. يتوفــر لدينــا مســارات وجــوالت 
حــول الثقافــات األصيلــة فــي المدينــة، ومســارات للتعــرف علــى نســاء 
وشــباب المدينــة، باإلضافــة إلــى مســار متعلــق بالصوفيــة وآخــر بالمطبــخ 
ــازارات وجــوالت للتعــرف إلــى  المقدســي ومســار يستكشــف األســواق والب
الثقافــة المعاصــرة والمكتبــات. وان كان كل مــا ســبق غيــر كاف، فإننــا 

ــدس.  ــة الق ــي مدين ــة ف ــة ليلي ــا جول ــدم أيض نق
ــة  ــة للمدين ــة عميق ــون بمعرف ــيون يتمتع ــاب مقدس ــارات ط ــود المس يق
والحيــاة فيهــا مــن الداخــل. وبالرغــم مــن انهــم ال يتقاضــون اجــرا لقــاء 
القيــام بهــذه المســارات، إال ان مســاهماتكم الكريمــة مــن شــأنها ان 

تســاعدهم علــى متابعــة تعليمهــم ودفــع الرســوم الدراســية. 
ال تفوتــوا علــى أنفســكم فرصــة قــد تأتــي مــرة فــي الحيــاة للتمتــع بمدينــة 
القــدس البهيــة والرائعــة. اننــا متشــوقون للترحيــب بكــم ومرافقتكــم فــي 

واحــدة مــن جوالتنــا. 



المسارات 
ال شــك بأنكــم متحمســون وانتــم محقــون فــي ذلــك أن الجــوالت التــي نوفرهــا 
عبــارة عــن مزيــج مدهــش مــن الثقافــة والتاريــخ والحيــاة اليوميــة فــي المدينة. 

فيمــا يلــي وصــف للجــوالت التــي نقدمهــا بــكل الشــغف والمحبــة: 

ثقافات القدس  
المعلومات

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مكان التجمع: فندق الجيروساليم- 15 شارع عنترة بن شداد	 
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

أبرز الجوانب 
تحــدي المألــوف والتعــرف إلــى الثقافــات التــي غالبــا مــا ال يتــم اإلشــارة لهــا  	 

عنــد الحديــث عــن الثقافــات التــي تمثــل مدينــة القــدس. 
استكشاف حياة وتاريخ هذه الثقافات وآثارها المعمارية الرائعة. 	 

الوصف
المجتمعــي  النســيج  مــن  جــزء  تشــكل  التــي  المتعــددة  الثقافــات  لعــل 
الديمغرافــي فــي مدينــة القــدس هــي مــا تعطــي للقــدس فرادتهــا وتفردهــا. 
خــال هــذه الجولــة، يســتطيع المشــارك ان يتعــرف علــى وقــع الحيــاة فــي الزوايا 
الهنديــة واألفغانيــة واألفريقيــة والمغربيــة واليهوديــة والســريانية واأللمانيــة 
والروســية واليونانيــة والقبطيــة واألثيوبيــة. نحــن ال نكتــف بالتصنيــف الســائد 
ــط  ــاء فق ــة احي ــن أربع ــكل م ــا تتش ــى انه ــة عل ــف المدين ــذي يص ــة وال للمدين
بــل نقــوم باستكشــاف كافــة الثقافــات التــي ذكــرت أعــاه ونســير عبــر دهاليــز 
ــه  ــال تناول ــي، خ ــخص ان يصغ ــن للش ــا. ويمك ــوارع فيه ــة والش ــف األزق وتافي
ــن  ــا م ــردد صداه ــى ويت ــات تحك ــا ورواي ــاي قصص ــوة او الش ــن القه ــوب م لك

ــة.  ــة للمدين ــزة والمختلف ــا الممي الزواي



النساء ودورهن في بناء القدس 
المعلومات

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مكان التجمع: فندق الجيروساليم- 15 شارع عنترة بن شداد	 
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

أبرز الجوانب 
تســليط الضــوء علــى الــدور الــذي لعبتــه النســاء فــي جعــل مدينــة القــدس 	 

مــا هــي عليــه اليــوم
استكشاف الخلفيات التاريخية والدينية ألولئك النساء 	 

الوصف
ــدس؟ أي  ــة الق ــاء مدين ــيس وبن ــي تأس ــاء ف ــه النس ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــا ه م
مــن المعالــم والصــروح المشــهورة يعــزى وجودهــا لــدور النســاء فــي المدينــة؟ 
ــزور كنيســة القيامــة  ــة فن هــذا مــا ســنحاول اكتشــافه مــن خــال هــذه الجول
العظيمــة التــي بنتهــا االمبراطــورة هيانــة ومنهــا نذهــب إلــى كنيســة 
القديســة آن )الصاحيــة( وبركــة المــاء فيهــا. كمــا نتعــرف أيضــا علــى الحقبتيــن 
المؤسســات  مــن  العديــد  تشــييد  شــهدتا  اللتــان  والعثمانيــة  المملوكيــة 
التعليميــة واالجتماعيــة والدينيــة المشــهورة. وبالطبــع ال يمكننــا ان نغفــل عــن 
ــون  ــدارس خات ــى م ــة إل ــهورة باإلضاف ــا المش ــلطان وتكيته ــكي س ــع خاس روائ
المشــهورة او ضريــح تنشــق هانــم. وبالرغــم مــن ان بعــض هــذه المواقــع 
ليــس مفتوحــا دائمــا امــام الــزوار حيــث انهــا مأهولــة بالســكان، إال ان واجهــات 

ــا.  ــن منه ــحر المنبعثي ــة والس ــس العظم ــي تعك المبان



أثر من ال أثر لهم 
المعلومات 

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مــكان التجمــع: فنــدق الجيروســاليم- 15 	 

شــارع عنتــرة بــن شــداد
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز 	 

ــاعة  ــن الس ــير م ــدي للتفس ــى أفن موس
 16:00 الســاعة  وحتــى  صباحــا   9:00
مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
050-5451119 الواتســاب  طريــق  عــن  أو 

شــروط أخــرى: تنطلــق الجولــة بحــد أدنــى 	 
5 أشــخاص وكحــد أقصــى 10 أشــخاص 

أبرز الجوانب 
متعلــق 	  هــو  مــا  كل  علــى  التعــرف 

بِنشــأة واندثــار الصوفيــة فــي مدينــة 
القــدس 

زيــارة مؤسســات صوفيــة متنوعــة تزخــر 	 
بالتاريــخ والروحانيــة والثقافــة 

الوصف 
ــي  ــام وه ــن اإلس ــر م ــر مبك ــي عص ــة ف ــرت الصوفي ــة؟ ظه ــي الصوفي ــا ه م
ــج  ــذ كل مباه ــه ونب ــز جال ــادة هللا ع ــه لعب ــخص نفس ــس الش ــى تكري ــير إل تش
الحيــاة الماديــة. ربمــا لــم تســمعوا الكثيــر حــول الصوفيــة فــي مدينــة القــدس 
وهــذا امــر طبيعــي ألنــه الصوفيــة تاشــت تقريبــا او كادت مــن المدينــة. إال ان 
الصوفيــة لعبــت دورا رئيســيا فــي المجتمــع المقدســي والمؤسســات الصوفيــة 
ــات  ــذه المؤسس ــاف ه ــةـ، باستكش ــذه الجول ــي ه ــك. ف ــى ذل ــاهد عل ــر ش خي
ــاب العامــود  ــد ب ــدة القديمــة فــي محطــة الحافــات عن انطاقــا مــن خــارج البل
ونختمهــا فــي  الحــي المســيحي فــي قلــب البلــدة القديمــة. يتضمــن المســار 
زيــارة لثاثــة أنــواع مــن المؤسســات الصوفيــة وهــي الزاويــة والخانقــاه )كلمــة 

ــاط وهــي التــي تعنــي الصمــود.  ــزل( والرب فارســية تعنــي المن



 قصة المعالجة
والشفاء في مدينة القدس

المعلومات
االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مكان التجمع: فندق الجيروساليم- 15 شارع عنترة بن شداد	 
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

ابرز الجوانب 
معرفــة الكيفيــة التــي تطــورت فيهــا عجيبــة الشــفاء التــي قــام بهــا 	 

الســيد المســيح إلــى نــوع مــن الممارســات الحاليــة األســطورية المتعلقــة 
بالمعالجــة والشــفاء

زيارة اكثر المواقع روحانية  في المدينة والتي غالبا ما يتم اغفالها 	 

الوصف 
تبــدأ القصــة بعجيبــة الشــفاء التــي قــام بهــا الســيد المســيح فــي مدينــة القــدس 
والتــي ارتبطــت الحقــا بالتقاليــد العاجيــة الشــفائية جســديا وروحيــا فــي المدينــة. 
هــذه جولــة فــي عالــم األســاطير والقصــص والحكايــات والمعتقــدات وجوانــب 
الضعــف والهشاشــة الذاتيــة للشــخص نفســه. ســنقوم بتســليط الضــوء علــى هــذه 
ــة  ــع الروحي ــض المواق ــارة بع ــوم بزي ــة ونق ــات المختلف ــر الحقب ــى م ــة عل الحكاي
ــض  ــة Bethesda  وبع ــة الصاحي ــة المدرس ــل برك ــردية مث ــذه الس ــة به المرتبط
القنــوات وينابيــع الميــاه فــي المدينــة وبركــة البطــرك وبعــض المتاحــف المخفيــة. 

ســنروي لكــم قصــة مثيــرة تزخــر بالرحمــة والعنايــة والروحانيــة والشــفاء. 



المطبخ المقدسي 
المعلومات

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
ــاليم- 	  ــدق الجيروس ــع: فن ــكان التجم م

ــداد ــن ش ــرة ب ــارع عنت 15 ش
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
ــز 	  ــق مرك ــن طري ــز ع ــم الحج ــز: يت الحج

مــن  للتفســير  أفنــدي  موســى 
ــاعة  ــى الس ــا وحت ــاعة 9:00 صباح الس
رقــم هاتــف  علــى  مســاء   16:00 
6226859-02 أو عــن طريق الواتســاب 

050-5451119
شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

ابرز الجوانب 
هنــاك الكثيــر مــن األشــياء التــي يمكــن التعــرف عليهــا: المــزة، البهــارات، 	 

األطبــاق المميــزة والمطاعــم 
التجــول فــي 	  المقدســيين مــن حيــث  استكشــاف روتيــن وايقــاع حيــاة 

والبــازرات األســواق 

الوصف 
ال يقتصــر المطبــخ المقدســي علــى مــا يتــم تداولــه بالعــادة حيــث ان المدينــة 
المــزة  مــن  عليهــا  بتعريفكــم  ســنقوم  متعــددة  مميــزة  بأطبــاق  غنيــة 
الفلســطينية إلــى طبــق المقلوبــة إلــى الكعــك بالسمســم والفافــل والجبنــة 
والبيــض المطهــو بالفــرن وهــي انمــا بعــض األمثلــة علــى مــا يمكــن للمدينــة 
ــد  ــى العدي ــم عل ــد تعرفت ــتكونون ق ــة، س ــن الجول ــاء م ــد االنته ــه. عن ان تقدم
ــهورة  ــا المش ــا ومطاعمه ــة وبهاراته ــخ المدين ــث مطب ــن حي ــور  م ــن األم م
وافرانهــا ومعاصرهــا التقليديــة. ومــن ثــم نقــوم بتتبــع الروتيــن اليومــي 
للمقدســيين والتجــول فــي األســواق واستكشــاف األفــران ومعاصــر السمســم 

ــة.  ــي المدين ــة ف العتيق



أوروبا في 
القدس

المعلومات 
االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مــكان التجمــع: فنــدق الجيروســاليم- 15 	 

شارع عنترة بن شداد
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

أبرز الجوانب
استكشاف المامح والبصمات األوروبية في المدينة 	 
زيارة العديد من المؤسسات 	 
مشــاهدة  خليــط مــن التأثيــرات المحليــة واألجنبيــة علــى النمــط العمرانــي 	 

للمدينــة 

الوصف 
ــرك  ــد ت ــدس. لق ــي الق ــا ف ــن أوروب ــل م ــرى  القلي ــا ان ي ــخص فع ــن للش يمك
األوروبيــن بصمتهــم الخاصــة علــى المدينــة ويبــدو ذلــك جليــا مــن خــال الثقافــة 
ــمية.  ــد الموس ــادات والتقالي ــض الع ــام وبع ــران والطع ــن والعم ــة والدي واللغ
ــي  ــة الت ــات األوروبي ــات والمنظم ــن المؤسس ــد م ــنمر بالعدي ــة س ــال الجول خ
ــة  ــي ديني ــات، وه ــذه المؤسس ــأتها. ه ــذ نش ــة من ــي المدين ــة ف ــت قائم ظل
الطابــع فــي اغلبهــا ، تشــمل المــدارس والمستشــفيات وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن 
الحيــاة اليوميــة للتجمعــات المحليــة ونلقــي عليهــا نظــرة مــن الداخــل. كمــا  ان 
األنمــاط المعماريــة لهــذه المبانــي ممتعــة جــدا حيــث انــه ا تشــكل تمازجــا بيــن 

ــة.  ــة والمحلي ــرات األوروبي التأثي



أسوار وبوابات القدس 
المعلومات 

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مكان التجمع: فندق الجيروساليم- 15 شارع عنترة بن شداد	 
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

ابرز الجوانب 
استكشاف المامح والبصمات األوروبية في المدينة 	 
زيارة العديد من المؤسسات 	 
عمشــاهدة خليــط مــن التأثيــرات المحليــة واألجنبيــة علــى النمــط العمرانــي 	 

ينة  للمد

الوصف 
هــل تســاءلتم يومــا حــول اســوار وبوابــات القــدس؟ تــم تصميــم هــذه الجولــة 
ــى  ــة عل ــال الجول ــير خ ــوص. نس ــذا الخص ــم به ــئلة لديك ــة أس ــى اي ــة عل لإلجاب
األســوار المحيطــة بالبلــدة القديمــة امــا بمســار دائــري كامــل طولــه 4 كــم او 
نــص هــذه المســافة ونــرى المدينــة بكاملهــا مــن هــذه المنطقــة المرتفعــة. 
وخــال تجوالنــا، ســتتعرفون علــى تاريــخ األســوار ومبناهــا واألشــكال الهندســية 
وزخــارف األزهــار والكتابــات. كمــا ســنتطرق للحديــث عــن بوابــات البلــدة القديمة 

األســطورية بســحرها وتاريخهــا ووضعهــا الحالــي واهميتهــا. 



تعرفوا إلى الشباب في القدس 
المعلومات 

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مكان التجمع: فندق الجيروساليم- 15 شارع عنترة بن شداد	 
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

ابرز الجوانب  
التعرف على مدينة القدس من خال الشباب وحياتهم اليومية فيها 	 
االختاط والتفاعل وعقد الصداقات	 

الوصف 
ــا،  ــا وافكاره ــا وابداعاته ــا وآماله ــة طموحاته ــي أي مدين ــباب ف ــس الش يعك
وهــو األمــر الــذي ينطبــق بطبيعــة الحــال علــى مدينــة القــدس. يشــكل 
الشــباب نســبة كبيــرة مــن المجتمــع الفلســطيني وهــم يفيضــون قــدرا كبيــرا 
ــباب  ــى الش ــرف عل ــن التع ــخص م ــن الش ــى يتمك ــة. وحت ــة والحيوي ــن الطاق م
الفلســطيني فــي المدينــة بعيــدا عــن الصــور النمطيــة الخاطئــة لهــم، نقــوم 
خــال الجولــة بتعريفكــم علــى عــدد مــن النــوادي والمؤسســات الشــبابية 
باإلضافــة إلــى فــرق الفنــون الشــعبية والتراثيــة والدبكــة. يحظــى المشــاركون 
ــى  ــا حت ــم وربم ــرف عليه ــباب والتع ــاء بالش ــة االلتق ــة بفرص ــذه الجول ــي ه ف

ــم.  ــة معه ــات متين ــد صداق لعق



الثقافة المعاصرة والمكتبات 
المعلومات 

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مكان التجمع: فندق الجيروساليم- 15 شارع عنترة بن شداد	 
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

ابرز الجوانب  
الفنــون البصريــة والموســيقى والمســرح واألدب، كلهــا علــى جــدول هــذه 	 

الجولــة. 
فــي 	  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  األبعــاد  أثــر  علــى  التعــرف 

تشــكيل مامــح الفــن المعاصــر فــي المدينــة. 

الوصف 
ــري  ــي تث ــة الت ــيقي والفني ــة والموس ــب األدبي ــدس بالمواه ــة الق ــر مدين تزخ
المشــهد الثقافــي فيهــا. ان كنــت مــن األشــخاص الذيــن يهتمــون باستكشــاف 
الفــن المعاصــر والثقافــة فــي المدينــة وكيــف تعمــل الجوانــب السياســية 
، فهــذه  واالقتصاديــة واالجتماعيــة علــى تشــكيل وتحويــل هــذه الفنــون 
الجولــة هــي خصيصــا لــك. نقــوم خــال هــذه الجولــة بزيــارة عــدد مــن المراكــز 
الثقافيــة ومراكــز الفنــون البصريــة والمؤسســات الموســيقية والمســرحية 
باإلضافــة إلــى بعــض المكتبــات المشــهورة تاريخيــا فــي المدينــة. ستدهشــكم 

ــا.  ــا وتنوعه ــة بغناه التجرب



األسواق والبازارات في القدس 
المعلومات 

االنطاق: الساعة العاشرة صباحا	 
مكان التجمع: فندق الجيروساليم- 15 شارع عنترة بن شداد	 
مدة الجولة: 2.5 – 3 ساعات	 
الحجــز: يتــم الحجــز عــن طريــق مركــز موســى أفنــدي للتفســير مــن الســاعة 	 

9:00 صباحــا وحتــى الســاعة 16:00 مســاء علــى هاتــف رقــم 02-6226859 
أو عــن طريــق الواتســاب 050-5451119

شروط أخرى: تنطلق الجولة بحد أدنى 5 أشخاص وكحد أقصى 10 أشخاص 	 

ابرز الجوانب 
زيارة المراكز والمعالم التجارية التاريخية	 
التجول في األسواق والبازارات التي تعج بأجواء حيوية وحركة نشطة 	 

الوصف 
ــا جانبــا مهمــا واساســيا مــن مدينــة  ــة تاريخي تشــكل التجــارة واألســواق التجاري
القــدس بالرغــم مــن ان المكانــة الدينيــة لمدينــة القــدس غالبــا مــا تطغــى 
ــب  ــر قل ــة عب ــى هــذه الحقيقــة. نذهــب خــال هــذه الجول وال تســلط الضــوء عل
ومركــز البلــدة القديمــة وتعرفكــم علــى الحيــاة التجاريــة واالقتصاديــة التقليدية 
والمعاصــرة فيهــا. نــزور خــال الجولــة معالــم معماريــة مثــل الخانــات والبــازرات 
ــة  ــة اليومي ــاة االجتماعي ــش الحي ــواق ونعاي ــة لألس ــة الضيق ــي األزق ــول ف ونتج
ــرادة  ــذه الف ــرقية وه ــع الش ــي البضائ ــوع ف ــة والتن ــات التاريخي ــر النكه ونختب
ــادرا مــا يجدهــا الشــخص فــي أي مــكان آخــر.  ــة القــدس التــي ن والتفــرد لمدين



تفاصيل حول الجوالت
تمتــد كل جولــة بيــن ســاعتين ونصــف إلــى ثــاث ســاعات وتضــم 5 
مشــاركين كحــد أدنــى و10 مشــاركين كحــد اقصــى لــكل جولــة. تنطلــق 
الجــوالت مــن فنــدق الجيروســاليم الواقــع فــي شــارع عنتــرة بــن شــداد، 
ــورة  ــب المش ــي طل ــا ف ــرددوا طبع ــر. ال تت ــتان القب ــل بس ــم 15 مقاب رق
او المســاعدة مــن موظفــي الفنــدق فــي حــال الوصــول مبكــرا وخــال 
انتظــار مرشــد الجولــة. الجــوالت ال تتضمــن الطعــام والمشــروبات ولكــن 
يمكنكــم احضــار وجبــة خفيفــة معكــم ويســرنا أيضــا ان نقــدم لكم بعض 

التوصيــات او المقترحــات حــول أماكــن شــراء الطعــام والمشــروبات. 
ــم  ــا يت ــوالت واحيان ــم الج ــي بتنظي ــياحي المقدس ــع الس ــوم التجم يق
ــل احــدى المؤسســات الشــريكة فــي التجمــع تبعــا  تنظيمهــا مــن قب
بالحصــول علــى جولــة  الرغبــة  الجولــة. فــي حــال  لنــوع وطبيعــة 
ــدق  ــي وفن ــياحي المقدس ــع الس ــر التجم ــر، يوف ــكل اكب ــة بش مكثف
الجيروســاليم عــددا مــن الجــوالت الســياحية األخــرى ويمكننــا أيضــا 
توجيهكــم لشــركات ســياحية أخــرى تعــرض طيفــا متنوعــا مــن الرحــات 

والجــوالت الســياحية.  
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