
 نقدم لكم 

 السكن 

 الرحالت العائلٌة 

 المغامرات للشباب 

 المنتجعات و الصحة 

 ا ر   ل   ا ل       ا                         

CATALOGCATALOG GREEN LAND 

 العرض الربيعي و الصيفي                   

w
w

w
.m

y
b

o
sn

ia
.n

e
t 



Page 2 

”                  أوروبا “ فندق  

فٕذق أٚسٚتا تّؼذاذٗ اٌّشئ١ح ٚاٌسّؼ١ح 

اٌشال١ح ِٚٛلؼٗ اٌّّراص فٟ لٍة اٌّذ٠ٕح، 

ِّا ٠جؼٍٗ اٌّىاْ األِصً ٌشرٝ أشىاي 

 اٌٍماءاخ ٚاٌّؤذّشاخ ٚاالدرفاالخ.

 Price (B+B)  Surcharge (HB) per person  Surcharge (FB) per person  

Single Room  92,50 €  15,00 €  30,00 €  

Double Room  133,50 €  15,00 €  30,00 €  

Apartment (2+1)  179,50 €  15,00 €  30,00 €  

Presidential Suite (4+1)  410,50 €  15,00 €  30,00 €  

Group arrangements  10% discount    

   Children 0-5  years FREE ; Children  5-10  years, 50% discount  
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ساعا                 9ـ  8 ن    “التع ف على س اييفو”  

اٌذذ٠مح اٌّائ١ح اٌشائؼح  -  
  ـ   تاشرشاسش١ا اٌسٛق اٌمذ٠ُ

  ـ   ِرذف ٔفك اٌذشب
دٛي سشا١٠فٛ اٌجٌٛحـ        

ساعال      11ـ  11 ن “ الجس  القديم”نمهال   

و١ٔٛرس ٚادرساء اٌمٙٛج فٟ وٛٔان  -   
  ـ   تذ١شج ٠اتال١ٔرشىٛ

  ـ   ِٛسراس ٚاٌسٛق اٌمذ٠ّح
  ـ   تالغاٞ ٚاٌجٍسح ػٕذ ٔثغ ٔٙش تٛٔا

ساعال                       11ـ  11 ن “ قلب البوسنال“نمهال      
ذشاف١ٕه ِٕٚثغ اٌّاء األصسق  -   

  ـ   جثً فالش١رش ا١ٌَٛ ٔظشج فمظ
  ـ   ٠ا٠رسا ٚشالالخ اٌّذ٠ٕح

  ـ   تذ١شاخ ت١ٍفسىا ٚاٌطٛاد١ٓ اٌؼر١مح

 شّأٟ اٌشدالخ خّس اٌشدالخ شالز اٌشدالخ أسؼاس سدالخ ِغ اٌّششذ اٌس١ادٟ ٚ إٌمً

  € 760,00  € 480,00  € 300,00 أشخاص  4ِٓ شخض إٌٝ 

  € 985,00  € 615,00  € 390,00 أشخاص 8أشخاص إٌٝ  5ِٓ 

  € 1725,00  € 1075,00  € 683,00 شخظا  02أشخاص إٌٝ  9ِٓ 

  € 3020,00  € 1880,00  € 1195,00 شخظا   52ِجّٛػح  إٌٝ 
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“ تش٠سرٛي”فٕذق   

 
ٌقع هذا الفندق اربعة نجوم على الضفة 

كم من  3على بعد  الٌمنى لنهر مٌلٌاتسكى
وٌضم . البلدة القدٌمة لمدٌنة سراٌٌفو

مسبحا داخلٌا وصالة رٌاضٌة وساونا. 
وٌوفر مواقف مجانٌة للسٌارات فً الطابق 

 تحت األرض وخدمة الواي فاي المجانٌة.

ساعا                         11ـ  11 ن “ قلب البوسنال“نمهال      
ذشاف١ٕه ِٕٚثغ اٌّاء األصسق  -   

  ـ   جثً فالش١رش ا١ٌَٛ ٔظشج فمظ
  ـ   ٠ا٠رسا ٚشالالخ اٌّذ٠ٕح

  ـ   تذ١شاخ ت١ٍفسىا ٚاٌطٛاد١ٓ اٌؼر١مح

 Price (B+B)  Surcharge (HB) per person  Surcharge (FB) per person  

Single Room  93,50 €  12,50 €  27,50 €  

Double Room  113,50 €  12,50 €  27,50 €  

Apartment (2+1)  180,50 €  12,50 €  27,50 €  

Presidential Suite (4+1)  256,50 €  12,50 €  27,50 €  

Group arrangements  10% discount    

   Children 0-6 years FREE ; Children  6-12  years, 70% discount  

GREEN LAND                                                              ح م    ال           ا ل   ح ح 
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ساعال      11ـ  11 ن “  نمهال "فوق البوسنال

ساعال        11ـ  11 ن نمهال "التين والميتون"  

  ـ نهر نٌرٌتفا األخضر حتى البحر                

نٌاغارا البوسنة            –ـ  شالالت كرافٌتسا    

  ـ  بوتشٌتل مدٌنة التارٌخ البوسنً                

 ـ  هوتفو بالتو الحدٌقة الطبٌعٌة                  

 ـ مدٌنة كٌسلٌاك و منبع المٌاه الغازٌة            

 ـ فوٌنٌتسا و منتجع أكوارومال                   

 ـ جبل فرانٌتسا و الغابات الكثٌفة                 

 ـ بحٌرة بروكوشكو و البورك المنزلً          

ساعا                 9ـ  8 ن    “التع ف على س اييفو”  

اٌذذ٠مح اٌّائ١ح اٌشائؼح  -  

  ـ   تاشرشاسش١ا اٌسٛق اٌمذ٠ُ

  ـ   ِرذف ٔفك اٌذشب

دٛي سشا١٠فٛ اٌجٌٛحـ        

ساعال      11ـ  11 ن “ الجس  القديم”نمهال   

و١ٔٛرس ٚادرساء اٌمٙٛج فٟ وٛٔان  -   
  ـ   تذ١شج ٠اتال١ٔرشىٛ

  ـ   ِٛسراس ٚاٌسٛق اٌمذ٠ّح
  ـ   تالغاٞ ٚاٌجٍسح ػٕذ ٔثغ ٔٙش تٛٔا
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بالقرب من المنطقة  ٌقع فندق هولٌوود
فً ساراٌٌفو على مسافة  الخضراء فً إلٌجى

كٌلومترٌن من مطار سراٌٌفو الدولً وٌضم 
غرفاً واسعة وحدٌثة مع خدمة الواي فاي 

المجانٌة ومكٌف للهواء وحوض جاكوزي. 
 ٌقع الفندق على مقربة من نبع فرلو بوسىة

 .الذي ٌصب فً نهر الوسنة

“            هولٌوود”فندق   

 Price (B+B)  Surcharge 

(HB) per 

person  

Surcharge 

(FB) per 

person  

Single Room  (standard room ) 40,00 €  7,50 €  15,00 €  

Single  Room  (superior room ) 50,00 €  7,50 €  15,00 €  

Double Room (standard room ) 65,00 €  7,50 €  15,00 €  

Double Room (superior room ) 75,00 €  7,50 €  15,00 €  

Group arrangements  10% discount    

Children 0-2 years free; Children 3-6 years 50%; Children 7-12 years 30% 
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“التع ف على س اييفو”نمهال    
“          الجس  القديم”نمهال    
“         القلب البوسنال”نمهال   

“          نمهال "فوق البوسنال      
“        نمهال "التين والميتون     

ساعا     11ـ  9 ن “ بيا با ا”نمهال   

٘ضثح ١ٔش١رشىا ٚاٌٙٛاء اٌؼ١ًٍ  -   
  ـ   أٌٚٛفٛ ِذ٠ٕح ػٍٝ شالشح أٔٙاس

  ـ   ت١اِثاسا اٌىٙٛف اٌرسؼح فٟ غاتاخ 
  ـ   تغٛٚ سٍٛ اٌمش٠ح اٌؼشل١ح

ساعال 11ـ 11 ن “ التقاليد و الصحال” نمهال   
إ٠غّاْ ٚاٌّسجذ اٌذشتٟ فٟ أػّاق اٌغاتح  -   

  ـ   ت١الش١ٕرسا ٚاٌمش٠ح األٌّٚث١ح
  ـ   لش٠ح ٌٛو١ِٛش ػٍٝ دافح اٌٙا٠ٚح
ـ   أ١ٌِٛٚأٟ ٚاٌشجاي رٚٚ اٌشٚح 

ساعال  11ـ  11 ن “ التقاليد و الصحال” نمهال   
وادي األهرامات البوسنً  -  

اٌفطٛس ػٍٝ لّح اٌجثًـ      

اٌّشٟ اٌجثٍٟ فٟ فالش١رشـ      

اٌمٍؼح فٟ ِذ٠ٕح اٌٛصساءـ     

http://www.mybosnia.net/ar/index.php/explore-menu/2011-06-07-07-26-32/2011-06-07-07-32-13
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 إٔٗ ٌّٓ دٚاػٟ سشٚسٔا أْ ٔمذَ ٌىُ فٕذق 

سادْٚ تالصٜ، أفخُ فٕذق فٟ اٌثٛسٕح ٚاٌٙشسه 

. ٠ىرًّ 0226ٚاٌزٞ ذُ افررادٗ فٟ سثرّثش 

اٌفٕذق تثاس اٌٍٛتٟ، غشفح ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ٚاٌّشوض 

اٌظذٟ د١س ٠ّىٓ ٌض١ٛفٕا االسرفادج ِٓ 

خذِاخ اٌرذ١ٌه، ساٚٔا، ِٚسرذضشاخ اٌرج١ًّ 

“ ادون بحمى”فندق   

 Price (B+B)  Surcharge (HB) per person  Surcharge (FB) per person  

Single Room  113,50 €  17,50 €  35,00 €  

Double Room  133,50 €  17,50 €  35,00 €  

Apartment (2+1)  179,50 €  17,50 €  35,00 €  

Presidential Suite (4+1)  410,50 €  17,50 €  35,00 €  

Group arrangements  10% discount    

   Children 0-5  years FREE ; Children  5-10  years, 50% discount  
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ساعال  11ـ  11 ن “  افتينغ”نمهال   

تذ١شج تٛساذشىٛ ٚإٌّاظش اٌشائؼح  -   
سافث١ٕغ ِغ اٌفٛاوٗ ٚاٌّششٚتاخ إٌّؼشحـ      
أسّان ٌز٠زج ػٍٝ ششفح اٌغذاء فٟ آخش إٌٙاسـ      

 

 االسؼش     اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً  سائك اٌماسب ِغ اٌطؼاَ

  € 280,00 إشخاص 6إٌٝ 

  € 390,00 أشخض  9إٌٝ

  € 550,00 شخظا 02إٌٝ 

 ساعال  11ـ  11 ن  كوب الد اجا  الهوائيال الجبليال 

اٌز٘اب فٛق اٌجثً ت١الشٕرسٝ ِغ اٌس١اسج  -   
  ـ  ٔضٚي ػٍٝ طشق االغٕاَ تاٌذساجاخ اٌٙٛائ١ح

اٌغذاء ػٕذ اٌّسجذ اٌذشتٟ ػٍٝ جثً إغّاْـ     

تٍٍذساجاخ اٌٙٛائ١حـ  اٌؼٛدج ػٍٝ غاتح اٌطشق    

 االسؼش     اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً  ٚ غذاء

  € 240,00 إشخاص 6أشخاص إٌٝ  4ِٓ 

  € 350,00 شخظا 11أشخاص إٌٝ  7ِٓ 

  € 510,00 شخظا 02إٌٝ  10ِٓ 
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وتبعد إلٌجا فً ضاحٌة  ةالمكٌففناديق المنتجع قع ت
مسافة كٌلومترٌن عن مطار سراٌٌفو الدولً. وتضم 

مجموعة رائعة من مرافق العافٌة مثل حوض استحمام 
ساخن وساونا والجٌم وصالة المساج. وتتوفر خدمة 
الواي فاي المجانٌة.تضم الفندق غرف مكٌفة مجهزة 
بحمام داخلً وتلفاز بشاشة مسطحة وقنوات فضائٌة 

 وأثاث عملً ومرٌح.

 فناديق ال نتجعال ف  س اييفو

Hotel Terme Price (B+B)  Surcharge (HB) per person  Surcharge (FB) per person  

Single Room  46,00 €  7,50 €  15,00 €  

Double Room  67,00 €  7,50 €  15,00 €  

Apartment (2+1)  93,50 €  7,50 €  15,00 €  

Presidential Suite (4+1)  135,00 €  7,50 €  15,00 €  

Hotel Hercegovina Price (B+B)  Surcharge (HB) per person  Surcharge (FB) per person  

Single Room  80,00 €  7,50 €  15,00 €  

Double Room  95,00 €  7,50 €  15,00 €  

Apartment (2+1)  133,50 €  7,50 €  15,00 €  

Hotel Hungaria Price (B+B)  Surcharge (HB) per person  Surcharge (FB) per person  

Single Room  80,00 €  7,50 €  15,00 €  

Double Room  95,00 €  7,50 €  15,00 €  

Apartment (2+1)  133,50 €  7,50 €  15,00 €  
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  ن صباحا إلى الليل             “  الصيد”نمهال 

ر٘اب ِغ إدذٜ جّؼ١اخ اٌظ١ذ إٌٝ ِىاْ ِؼ١ٓ  -   
دٚسج لظ١شج ػٓ اٌظ١ذ ٚ لٛاػذ اٌظ١ذ ـ      
اٌظ١ذ فٟ ِٕطمح اٌخاطح ِغ د١ًٌ اٌظ١ذـ      

 ـ  اٌغذاء فٟ وٛر اٌظ١ذ

 اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً ٚ ااٌغذاء

 اٌذخٛي فٟ ِٕطمح اٌظ١ذ اٌخاطح ِغ د١ًٌ اٌظ١ذ  

 االسؼش    

  € 200,00 سٕح( 18ٌشخض       )الصَ فٛق 

    ساعال                 11ـ  11 ن “ صيد الس ك”نمهال 

 االسؼش     اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً   ِؼذاخ ٌٍظ١ذ ٚ اٌغذاء

  € 350,00 إشخاص 6أشخاص إٌٝ  4ِٓ 

  € 590,00 شخظا 11أشخاص إٌٝ  7ِٓ 

ر٘اخ إٌٝ ِظة ٔٙش ساور١ٕرسا )ساػح ِش١ا(  -   
ط١ذ االسّان ػٍٝ إٌٙش٠ٓـ      

 ـ  اٌّش٠ٛاخ اٌّخرٍفح ٌٍغذاء 

 ـ  اٌؼٛدج فٟ آخش إٌٙاس



 الشقق الفا  ة 

الشقة من ثالث غرف نوم واسعة فً  وسط المدٌنة . 
وتتكون من غرفة جلوس واسعة، مطبخ عصري 

جدٌد، حمام حدٌث جدٌد مع مرحاض . وتقع الشقة فً 
“بً بً أي ” شارع تٌتو قرب المجمعة  المعروفة   

  

الشقة المجهزة تجهٌزا كامال  وتتكون من غرفة معٌشة 
واسعة مع خروج إلى شرفة، وثالث غرف نوم 

ومطبخ وحمام وحمام ضٌوف .وتقع الشقة فً شارع 
رئٌسً  وهناك محالت السوبر ماركت واألسواق 

 والحدائق العامة.

    

   ٠ِٛا 14ـ  8ِٓ  ا٠اَ  7ـ 4ِٓ 

 اٌسؼشا١ٌِٟٛ   € 85.00  € 100.00

   ٠ِٛا 14ـ  8ِٓ  ا٠اَ  7ـ 4ِٓ 

 اٌسؼشا١ٌٟٛٔ   € 75.00  € 95.00
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ساعا  8ـ  7 ن الطي ان ال ظل )ب شو ( ”نمهال   

ر٘اب فٛق جثً ٠ا٘ٛس٠ٕا اٚ ت١الش١ٕرسا  -   

الدورة القصٌرة مع المعلمـ      

المعلم مع التوأم برشوتط١شج ِغ ـ      

 ـ  اٌغذاء ػٍٝ سفخ اٌجثً

 ال  و  بالوديا النه يال 

 اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً ٚ اٌغذاء

 ِششذ اٌطش٠ك ِغ اٌّؼذاخ

 االسؼش    

  € 480,00 إشخاص 6أشخاص إٌٝ  4ِٓ 

  € 680,00 شخظا 11أشخاص إٌٝ  7ِٓ 

ر٘اخ إٌٝ اٌمش٠ح دٚتٛذشأٟ   -   
إٌضٚي إٌٝ تذا٠ح ٚادٞ ٔٙش ساور١ٕرسا  ٚ اٌغذاءـ      

 ـ  اٌّشٚس تاٌٛادٞ اٌض١ك ِغ اٌّششذ 

 ـ  اٌّماتٍح ِغ اٌسائك فٟ ٔٙا٠ح اٌٛادٞ

 االسؼش     اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً  ِؼٍُ تششٛخ ٚ اٌغذاء

  € 380,00 أشخاص 3ِجّٛػح  ِٓ 

  € 720,00 أشخاص6ِجّٛجػح ِٓ 

  € 950,00 أشخاص 8ِجّٛػح ِٓ 

KANJONING 



 

 الفيح 

ومرأب  ساحة كبٌرة مع سراٌٌفو فً احدى ضواحً فٌال
ثالث  مع طابقٌن بك.ٌتكون من قاسم شارع فً للسٌارات

ومطبخ، واثنٌن  غرف نوم وصالة كبٌرة
تكٌٌف  المراحٌض.تلفزٌون الكابل، واإلنترنت، من

 الهواء، والمراقبة بالفٌدٌو.
متر مربع. 555الساحة حول الفٌال حوالً   

  

 

متر مربع و  555ثالثة طوابق  فً سراٌٌفو فً رائعة ٌالف

المناطق الداخلٌة مفروشة بلكامل ومجهزة لإلقامة. 
العتٌقة  مزٌنة صالة كبٌرة ٌضم الممتلكات من

واألعمال الفنٌةاألخرى. واألثاث  
الموقد.وهو محاط بسٌاج  ٌكمل والجو اجواء

 والممتلكات، التً تؤكد على السالمة والخصوصٌة.
  االنترنت، وتكٌٌف الهواء، وتلفزٌون الكابل.

   ٠ِٛا 14ـ  8ِٓ  ا٠آِ  7ـ 4ِٓ 

 اٌسؼشا١ٌٟٛٔ   € 135.00  € 155.00

   ٠ِٛا 14ـ  8ِٓ  ا٠آِ  7ـ 4ِٓ 

 اٌسؼشا١ٌٟٛٔ   € 165.00  € 185.00
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دو ة التسلق ال يا    

ر٘اب إٌٝ ِىاْ اٌرسٍه تمشب سشا١٠فٛ  -  

ِٕٙاض اٌّشدٍح اٌر١ّٙذ٠ح ِغ اٌّؼٍُـ      
اٌغذاء اٌذف١فح ٚ اٌفٛوٗـ      

إشراف المعلم التسلق تحت مجانٌةـ      

 دو ة الطي ان ال ظل  )ب شو (    

ر٘اخ فٛق جثً ٠ا٘ٛس٠ٕا   -   

ِٕٙاض اٌّشدٍح اٌر١ّٙذ٠ح ِغ اٌّؼٍُـ      
 ـ  اٌّش٠ٛاخ اٌّخرٍفح اٌٍغذاء 

 ـ  اٌذٚسج اٌّرمذِح 

 االسؼش     اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً  ِؼٍُ اٌرسٍك ٚ اٌغذاء

  € 120,00 ٌشخض                  )١ِٛ٠ٓ(

ساعا  8ـ  7 ن   

 االسؼش     اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً  ِؼٍُ تششٛخ ٚ اٌغذاء

  € 150,00 ٌشخض                    )١ِٛ٠ٓ(
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 األكواخ  ا ج ال دينال

مطبخ  مع المشتركة وغرفة المعٌشة غرف 4 ٌتكون من
وسرٌرو ارٌكتٌن والحمام.  تحتوي على ومدفأة.

أشخاص.  4 ٌصل الى كامل أكواخ قدرة  

 

 

على جانب الطرٌق. ٌتكون  فً الغابة كوخ ٌقع
لقضاء  فً كل طابق.مثالٌة ثالث غرف مع طابقٌن من

مجموعة سكن أو العائلٌة العطالت  
منطقة  واسعة مع حدٌقة كوخ أمام

لألطفال.الغابات  وملعب للشواء
والرحالت. للتنزه الجمٌلة البٌوت حول        

   أوصش ِٓ ١ِٛ٠ٓ ١ِٛ٠ٓ

 اٌسؼشا١ٌٟٛٔ   € 55.00  € 70.00

   أوصش ِٓ ١ِٛ٠ٓ ١ِٛ٠ٓ

 اٌسؼشا١ٌٟٛٔ   € 60.00  € 75.00
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”ال غا  ة ” نمهال   

(1722إسذفاع ١ش )ِاٌّشٟ إٌٝ اٌمش٠ح ٌٛوٛ  -  

ٔضٚي اٌٝ ِذ١ّح اٌطث١ؼح اٌثش٠حـ      
اٌرخ١ُ فٟ أػٍٝ ٚادٜ ٔٙش ساور١ٕرساـ      

 ـ  أٔٛاع ِخرٍفح ِٓ األٔشطح اٌرشف١ٙ١ح

 ـ  ط١ذ اٌسّه, اٌسثادح, اٌرسٍه,سفرٕغ

 ـ اٌفطٛس,اٌغذاء ٚ اٌؼشاء ١ِٛ١ٌٓ

 ـ اٌؼٛدج فٟ ٔٙا٠ح ا١ٌَٛ اٌصأٟ

يو ين كا لين”  ك اينا ” نمهال   

لٍؼح و١ٍٛذش ٚاٌذخٛي إٌٝ وشا١٠ٕا  -   
تٙاذش ِذ٠ٕح ا١ٌّاٖـ      
ٔٙش أٚٔا اٌضِشدٞ ٚ شرشتاذشىٟ تٛن شالي ـ      

“ أٔٝ” ـ  اٌسىٓ فٟ اٌف١ال   

 ـ جثً غشِرش ٠سّٝ اٌمّح اٌسٛدٜ 

 ـ ِغاسج ٘شٚسرٛفاذشىا ِٕٚثغ ٔٙش سا١ٔرسا

  ـ سأسىٟ ِٛسد ِذ٠ٕح ػٍٝ األٔٙاس اٌرسؼح

   

 االسؼش     اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً   ِؼذاخ اٌّخ١ُ ٚ اٌطؼاَ

  € 750,00 أشخاص )١ِٛ٠ٓ( 6إٌٝ  4ِٓ 

  € 1020,00 أشخاص )١ِٛ٠ٓ( 12إٌٝ  7ِٓ 

 يو ين كا لين

 االسؼش     “أٔٝ”اٌّششذ اٌس١ادٟ ِغ إٌمً ٚ اٌسىٓ فٟ اٌف١ال 

  € 470,00 أشخاع )١ِٛ٠ٓ( 5ِجٕٛػح ِٓ 

  € 650,00 أشخاع )١ِٛ٠ٓ( 8ِجٕٛػح ِٓ 



 

www. .net 

       „Green land“  االرض الخضراء 

 

  +(987) 66 969 555:   المذير العام  

  

+(987) 62 726 776  :المذير السياحة   
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