بودابست ( السياحه العالجيه )
معلومات عامةٌ :عتبر الشعب المجري من الشعوب المحبوبة حٌث ستجد الناس بسطاء جدا وقرٌبٌن منك بحٌث ممكن أن تشكل
عالقات معهم وال توجد عندهم العنصرٌة الموجودة فً أوربا الغربٌة وتعتبر اللغة الرسمٌة هً المجرٌة ،لكن الكثٌرٌن ٌتحدثون
اإلنجلٌزٌة واأللمانٌة ٌ ،وجد فً مدٌنة بودابست مناظر طبٌعٌة خالبة ومبان ذات طراز معماري فرٌد ٌرجع تأرٌخه الى القرن
الثامن عشر  ،و ٌتوسطها نهر الدانوب ذوالمٌاه الزرقاء الصافٌة ..هذا أول ما ٌراه السائح وقت تحلٌق الطائرة فوق بودابست،
عاصمة المجر ،التً ٌزورها سنوٌا نحو  03ملٌون سائح ،من الذٌن ٌعرفون قٌمة الجمال والطبٌعة والحٌاة الهادئة،
وتعتبر بودابستأكبر مدن المجر ،وهً المركز السٌاسً واالقتصادي والصناعً للبالد ،وٌسكنها  8.1ملٌون نسمة ،بعد أن أصبحت
مدٌنة واحدة تقع على ضفتً نهر الدانوب ،إثر اتحاد مدٌنتً بودا على الجانب الغربً بمبانٌها التارٌخٌة العتٌقة وأفضل الفنادق
والمتاحف ،وبست من الجانب الشرقً ،التً تشتهر بأفضل األماكن لحٌاة اللٌل ،وبعد عشرات السنٌن من توحٌد المدٌنة عام
 ،8180تبقى بودابست إحدى جواهر المدن األوروبٌة ،حٌث بنٌت بودابست القدٌمة على أنقاض المدٌنة الرومانٌة أكوٌنكم عام
18م وكانت عاصمة لمقاطعة بانونٌا السفلى منذ عام  833م حتى القرن الرابع المٌالدي .جمالها وذكرٌاتها ٌؤثران على نفسٌة
الزائر ،خاصة القادمٌن من الدول العربٌة والشرق األوسط ،وقد ٌرجع ذلك ألشٌاء أخرى كثٌرة قد نفتقدها فً مجتمعاتنا ،مثل جمال
الطبٌعة والهدوء القاتل وال نظام فً الطرقات والشوارع ،مما ٌجعل زٌارتك الٌها بمثابة مشهد عالق فً الذهن ٌصعب على السائح
نسٌانه على مر السنٌن .وبودابست لٌس مثل أي مدٌنة أوروبٌة تنام مبكرا ،حٌث ال تغلق المحال التجارٌة أبوابها األعند ساعة
متأخرة من اللٌل.
وتشتهر مدٌنة بودابست بحمامات لٌس لها نظٌر ،ومٌاه ٌنابٌعها مخصصة لالستشفاء ،حٌث تم منح بودابست فً عام  8801لقب
«مدٌنة منتجعات المٌاه المعدنٌة» ،وقد ال تحتوي عاصمة أخرى فً العالم على مسابح وحمامات كالتً موجودة فً بودابست منذ
فترة القرنٌن السادس عشر والسابع عشر والتً ال تزال تستخدم حتى الٌوم سوى فً بودابست ،كما تعتبر األكبر فً أوروبا والتً
تحتوي على ٌنابٌع مٌاه معدنٌة حارة فً أشكال وألوان غنٌة .
وٌصل عدد الٌنابٌع فً بودابست الى حوالً  881منبعا مختلفا ،توفر ٌومٌا حوالً  033ألف متر مكعب من المٌاه الحارة ،التً
تتراوح درجة حرارتها بٌن  18إلى  83درجة ،و ترتفع فً هذه المٌاه درجة المغنٌسٌوم والكالسٌوم ،وتعتبر حمامات كٌرالً
وروداس وراسز أجمل حمامات المدٌنة ،ولكن هناك أٌضا ً مجموعة من الحمامات المجرٌة الحدٌثة كحمامات غٌلٌرٌت الرائعة
المبنٌة على الطراز الحدٌث وحمامات زٌشٌنً المترفة الواقعة فً الحدٌقة العامة (سٌتً بارك .

البرنامج يشمل :
-1
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االقامه في الفندق  4نجوم سوبر ديلوكس
وجبتان يوميا (افطار و عشاء )
الجلسات العالجيه بحسب كل برنامج
الفحص الطبي االولي من قبل الطبيب و الرعايه الصحيه الدائمه
انترنيت مجاني في كافه الغرف
جميع الرسوم و الضرائب

العالجات المقدمه :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

االم المفاصل و الرقبه وعظم الحوض و الروماتيزم
مشاكل العمود الفقري و الديسك
العالج الفيزيائي التكميلي لعمليات استبدال الركبه
عرق النسا
هشاشه العظام
تنشيط هرمون االستروجين الذي يساعد عل الحمل
االكزيما و الصدفيه
برامج تخفيف الوزن
داء النقرص

طرق وانواع العالج :














تمديد الفقرات باستخدام الوزن
معالجه االصابات الطبيه
التدليك الطبي و الرياضي
التدليك بضغط الماء
التدليك باالحجار البركانيه
العالج باالوكسجين
العالج بحام الملح
العالج بالطين االسود
العالج الفيزيائي
العالج بالماء
العالج بالكهرباء
العالج بتبادل شحنات المياه
عالج البشره بالمياه المعطره

المواصالت من والً المطار الً هٌفسز من ارخص الطرق هً عن طرٌق شركة  airportshuttleوهً شركة لدٌها باصات
منً بوص حدٌثة لدٌها مكتب فً المطار تذهب لهم وتعطٌهم العنوان الذي ستذهب الٌه وسعرهم ثابت فً أغلب
مناطق بودابست سعر التذكرة للراكب الواحد  1133فورنت ( 81دوالر أمرٌكً) وهً تعتبر رخٌصة جدا قٌاسا بباقً الدول
األوربٌة

الرحالت االختياريه خالل فتره العالج :
Program Centrum - Budapest Sightseeing
هناك باص ( باص برمائً ) نعم برمائً ٌعتبر أول باص بر مائً فً أوربا ٌستخدم للسٌاحة حٌث ٌقوم بأخذك فً جولة
فً مدٌنة بودابست لترى أهم معالمها ومن بعد ٌنزل بك فً النهر لٌأخذك فً جولة نهرٌة .
اللٌبكو ٌ (Libego):عتبر اللٌبكو من المناطق النادرة فً العالم أنه شئ من الخٌال حٌث هناك العربات المعلقة بأسالك
معدنٌة تأخذك الى قمة (جبل ٌانوش )بأرتفاع 131م تقرٌبا قاطعا مسافة مقدارها 0كم صعودا بأتجاه جبل ٌانوش ،
مرورك فوق بعض البٌوت السكنٌة والغابات الطبٌعة ونسٌم الهواء النقً
ورائحة الزهور البرٌة ستجعلك تشعر وكأنك فً جنة من جنان األرض وعند نزولك سترى مدٌنة بودابست تحتك وكأنها
قرٌة صغٌرة مناظر خالبة ٌصعب وصفها 1300فورنت ( 3,2دوالر) فقط هً أجرة الصعود والنزول.
التسوق :تنتشر فً مدٌنة بودابست أكثر من سبعة مجمعات ضخمة جدا للتسوق منها ٌحتوي على خمسة طوابق ومنها
أربع طوابق وعلى سطح المجمع حدائق وأستراحات للجلوس على الهواء الطلق وتتوفر أغلب ماركات العالم مثل
( أدٌداس  ،بوما  ،زارا  ،سونً  ،باناسونٌك  ،مٌدٌا ماركت  .....والكثٌر الكثٌر) باألضافة الى صاالت السٌنما
والمطاعم والمقاهً المنتشرة فً المجمع والصراف األلً منتشر فً كل مكان بحٌث ال تجد أي صعوبة فً البحث عنه
وٌوجد أٌضا شارع فاتسً (شارع السواح) الذي ٌقع فً قلب بودابست ٌتوسطه جسر أرجً بت (الجسر األبٌض)
وٌوجد فً هذا الشارع الكثٌر من المحالت التً تبٌع الهداٌا المأخوذة من التراث المجري من أوعٌة وتحفٌات وساعات
ومالبس من الفلكلور المجري
المطاعم :لألسف قلٌلة جدا هً المطاعم التً تبٌع األكل الحالل
ومن أشهر المطاعم الشعبٌة فً بودابست التً تبٌع اللحم الحالل (وهللا أعلم) هً مطعم السراي ومطعم ستار كباب
ومطعم أسطنبول وهً مطاعم تركٌة تقدم الشاورمة والفالفل والعدٌد من من األكالت المشوٌة بالفرن وكافة أنواع
المقبالن والسالطات وتقع هذه المطاعم فً منطقة بست الممتلئة بالسكان من األجانب والمجرٌٌنوأٌضا تتوفر العدٌد من
المطاعم األمرٌكٌة مثل ماكدونالد وبرغر كٌنج وبٌتزا هوت وغٌرهم .
االسعار ادناه للشخص الواحد بالدٌنار  :اعتبار من 1381/ 8/82 – 8/8
 11ليالي  21+جلسه عالجيه

 47ليله  63 +جلسه عالجيه

 54ليله  78+جلسه عالجيه

تصنيف الغرف
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االسعار ال تشمل :
 -8الوجبات غٌر المذكوره بالبرنامج
 -1غٌر شامله اي رحله كلها اختٌارٌه
 -0المواصالت من والً المطار فً حال الرغبه فً تامٌنها ٌضاف  833دٌنار للشخص
 -1تذاكر الطائره

