أهال وسهالً بكم في روسيا!
الجغرافيا

روسيا هي أكبر دولة في العالم .وهي تمتد من املحيط الهادي شرقًا إلى املحيط األطلسي في الغرب.

السكان 146.8 :مليون نسمة

املساحة 17.1 :مليون كم مربع

الصحة
إذا احتجت إلى األدوية في رحلتك ،يمكنك شرائها من
الصيدلية .العديد من الصيدليات في روسيا العمل على مدار
 24ساعة .يرجى االنتباه إلى أن :االسم التجاري
للمستحضر الدوائي الروسي قد يختلف عن اسم
املستحضر الدوائي الذي تعودتم عليه .استشيروا الدليل
السياحي املرافق لكم قبل شراء املستحضر الدوائي.

املناطق الزمنية /الحزم الساعية:
 11منطقة زمنية )حزمة ساعية(.

املستحضر الدوائي

التسمية الروسية

مسكن األلم

أنالغني ،إبوبروفني ،نوشبا

خافض حرارة

باراسيتامول ،أسبيرين

ملعالجة عسر الهضم

"ماتيليؤوم"" ،ميزيم فورتي"

ضد الحساسية

"كالريتني"

العملة
الروبل الروسي ) (RURهو العملة الرسمية في روسيا .يمكنك تبديل العمالت في البنوك و في الفندق
و في املطار.
هام! ليست كل البنوك الروسية تتعامل بعملة اليوان .نحن نوصي أن يكون معكم يورو أو دوالر أمريكي
في الرحلة – إذ أنه يتم التعامل بها في أي مكتب لتصريف للعمالت.

وسائل النقل
املترو
الحافلة
ترولي باص
الترام

املونوريل )موسكو(
الترام النهري )موسكو وسانت بطرسبورغ ،فيليكي نوفغورود(
العبارات )رحالت في األنهار الكبيرة(.

سيارات األجرة

التلفريك )يالطا ،نيجني نوفغورود(

ميتروترام )فولغوغراد(

طائرات الهليكوبتر )كامتشاتكا(.

اإلكرامية /البقشيش
إذا كنت راض عن الخدمة في البار أو املطعم ،يمكنك ترك البقشيش للنادل .وهو مبلغ قياسي متعارف
عليه و يبلغ  %10-5من تكلفة طلبك.
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ماذا الذي يمكن عمله في روسيا؟
زيارة املدن القديمة للطوق الذهبي )املدن الروسية القديمة هي ذات تاريخ غني لألرثوذكسية ،و فيها
الكنائس والكاتدرائيات؛ وفيها يتجلى الفن الروسي في األيقونات الرمزية(
زيارة العاصمتني موسكو و سانت بطرسبورغ
الترفيه الثقافي )املتاحف واملعارض الفنية واملسارح واملعاهد املوسيقية(
التمتع بمشاهدة عجائب الطبيعة الروسية )برزخ قورش ،كاريليا ،جبال األورال ،التاي ،القوقاز،
كامتشاتكا ،بحيرة بايكال ،وأنهار فولغا و ينيسي ،هضبة بوتورانا ،املحميات الطبيعية "لينينسكيه
ستولبي" ،إلبروس ،سخالني ،كامتشاتكا(
التعرف على املزيد عن أهمية األعياد والتقاليد الوطنية والطقوس )عيد السنة الجديدة ،عيد الفصح،
املعمودية في مناطق مختلفة من البالد(
التزلج على املنحدرات في الجبال في )سوتشي ،كيروفسك ،القوقاز ،األورال ،التاي ،ساخالني(
ممارسة أنواع الرياضة غير التقليدية والشيقة )تسلق الجبال والصخور ،الطيران الشراعي ،التجديف
واإلبحار ،ركوب األمواج ،التزحلق على الجليد و التزلج ،رياضة السنو بورد ،التزلج على طائرات
الهليكوبتر(
التعرف على الفنون الشعبية والحرف التقليدية )ديمكا ،غجيل ،صناعة املاتريوشكا ،املينا )فينيفت(،
الخزف الدوليفسكي وما إلى ذلك(
تقييم املنتجات الصديقة للبيئة في جوالت تذوق الطعام )املنتجات الخالية من املواد املعدلة وراثًيا و
األسمدة الضارة – وهذه هي قوة املجمع الزراعي الصناعي الروسي(
التسوق وفق كل ذوق )الهدايا التذكارية ،موضة املالبس واألحذية ومستحضرات التجميل واملجوهرات
ومواد الديكور الداخلي(
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