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معلومات عامة-الیونان 

جمھورية الیونان: االسم الرسمي

حر إيجه تقع الیونان في الطرف الجنوبي الشرقي من أوروبا وھي الدولة الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة البلقان ، وتطل على ب: الموقع
.الدول المجاورة لھا ھي بلغاريا ومقدونیا الشمالیة وألبانیا وتركیا. والبحر األبیض المتوسط

ملیون 11تقريبا : كیلومتر مربع                      عدد السكان131،957: المساحة

اللغة الیونانیة   : أثینا                                               اللغة الرسمیة: العاصمة

)€(الیورو : العملة+                                30: رمز االتصال بالدولة 

.  نفس توقیت دولة قطر في الصیف و يتم تأخیر الوقت ساعة واحدة في الشتاء: فارق التوقیت
كما ان ھناك العديد من المطارات في المدن و (SKG)و مطار ثیسالونیكي (ATH)مطار أثینا الدولي الفثیريوس فینیزيلوس : المطارات الرئیسیة

.الجزر 

.كیلومتر30يبعد مطار اثینا عن العاصمة تقريبا 

.WINDو  VodafoneوCosmote:يوجد في الیونان ثالث شركات للھاتف المحمول: االتصاالت

اقي المحالت التجارية الخارجیة ايام السبت و االثنین و االربعاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء و ب: ساعات العمل
عة تفتح الموالت عادة من االثنین إلى السبت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاس. أيام االسبوع حتى الساعة التاسعة مساء

.المقاھي حتى منتصف اللیل/ مساء و المطاعم 

--يتون زيت الز--جبنة الفیتا --زيتون كاالماتا --) كافیار الیونان(االفوجاتراھو --) مستكة خیوس(ماستیھا خیوس : أشھر منتجات الیونان
المربى–مشتقات األلبان –الحالوة المقدونیة --الزعفران الیوناني األحمر --العسل 

. ال يحتاج حاملو الجوازات الدبلوماسیة و الخاصة الى تأشیرة
.بینما يحتاج حاملو الجوازات القطرية العادية الى تأشیرة شنغن لزيارة الیونان

لیونانیة كما ان ھناك عدد من المدن ا. و يشمل زيارة المدن و الجزر الیونانیة . الموسم السیاحي الیوناني يبدأ من ابريل حتى االول من اكتوبر 
.تتمیز في فصل الشتاء 
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الطیران من قطر الى الیونان
ريةصورة توضیحیة لرحالت الخطوط الجوية القط
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أرقام الطوارئ-الیونان 

رقم الطوارئ العام
112

الشرطة
100

خدمة اإلسعاف
166

إدارة اإلطفاء
199

مطار أثینا الدولي 
00302103530000

مطار ثیسالونیكي
00302310985000

ناأثی-الخطوط الجوية القطرية 
00302109508700

أثینا-السفارة القطرية 
00306994700540
00306974605161

حجز البواخر
00302118503006

info@ferriesingreece.com
www.ferriesingreece.com

أرقام للسفر و الحجوزات

حجز الیخوت
00306948444444

info@malmarine.com
www.malmarine.com

يوروبكار لتأجیر السیارات
00302109735000

reservations@europcar-greece.gr
www.europcar-greece.gr

تايفیز لتأجیر السیارا
00302106879800
contact@avis.gr
www.avis.gr/en

ھیرتز لتأجیر السیارات
00302106264000
www.hertz.gr/en

الخطوط الجوية الیونانیة
Aegean Airlines

00302106261000
www.en.aegeanair.com

یناأث-میناء بیرايوس 
14541
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بیهأرقام المستشفیات و المراكز الط-الیونان 

العاصمة اثینا 

:المستشفیات
2132041000إيفانجیلیسموس–مستشفى أثینا العام 

2132009000مستشفى العام لألطفال اغالياس كرياكو
2107467689مستشفى العام لألطفال أجیا صوفیا

2106867000مستشفي  الخاص اجیاس 
2106972000مستشفي الخاص اريكوس تینان

:مركز معتمد لفحص الكورونا
Athens Medical Center 210 6862643ماروسي –مركز أثینا الطبي 

:مركز عناية البشرة و الجلد 
ENDERMA SKIN CARE CLINIC 2106180653عیادة اينديرما 

:عیادة طب األسنان
2106747599عیادة الدكتوره ساري میرتو

:عیادة طب الألطفال
6944384506عیادة الدكتور عباس قدري

:مركز االخصاب وأطفال األنابیب
www.genesisathens.gr2106894326

مدينة ثیسالونیكي

2313307000"   جورج بابانیكوال"مستشفى ثیسالونیكي العام 
2313304400" أجیوس بافلوس"مستشفى ثیسالونیكي العام 

2261084100مستشفى لیفاديا العام
2265022222مستشفى تريكاال العام

2221350100مستشفى خالكیدة العام

الجزر 

2289360000مركز میكونوس الصحي
2286035300مستشفى ثیرا العام

2285360500المستشفى العام في ناكسوس
2283360000الصحي تینوسمركز 
2286360000الصحي ايوسمركز 
2287360001الصحي میلوسمركز 

2282132000الصحي باروسمركز  

يوجد في كل جزيرة مركز صحي 



الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

الجزر الیونانیة المدن الرئیسیة

استكشف الوجھات

:كیفیة استخدام الدلیل
.للدخول على العناوين يرجى الضغط على العنوان المطلوب-
.للعودة للصفحة الرئیسیة يرجى الضغط على الرمز الموجود في أعلى يسار الصفحة-
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المدن الرئیسیة

مدينة بورتو ھیلينافبلیومدينة )العاصمة(مدينة أثینا 

مدينة أولمبیا  باترا و كاالفريتاكوستا نافارينوكاالماتا و 
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المدن الرئیسیة

مدينة دلفي مدينة میتیورا اكيكورينثیا و مدينة لوتر

الكیديكيمنطقة خثیسالونیكيمدينة مدينة اراخوفا 
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)العاصمة(مدينة أثینا 

الم االثرية موسمیة  و المعالالتمتع بجوالت سیاحیة في العاصمة اثینا و منھا زيارة المواقع األثرية و مشاھدة الھندسة المعمارية و االثار و المتاحف و المھرجانات
.و غیرھا
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)العاصمة(مدينة أثینا 

العاصمة معالم

المتحف األثرياألكروبولیس متحف أكروبولیس

جبل لیكابیتوسالیونانيالبرلمان )اروكالیمارم(استاد باناثینیك 

https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/athens-archaeological-museum/
https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/acropolis-museum/
https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/athens-roman-stadium/
https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/athens-parliament/
https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/athens-lycabettus-hill/
https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/acropolis/
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العاصمة معالم
بحیرة فولیاجمینيیومعبد بوسیدون كیب سون

)العاصمة(مدينة أثینا 

العرض العسكري لحراس 
)لحراساتغییر (البرلمان 

حدائق أثینا الوطنیة 
)الحدائق الملكیة(

لیتل كوك

بسیريأثینا ، : الموقعأثینا ، سینتاجما: الموقع

نادي جلیفادا للغولف

جلیفادا : الموقع

https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/sounio-poseidon-temple/
https://www.limnivouliagmenis.gr/en/
https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/changing-of-guards/
https://www.greeka.com/attica/athens/sightseeing/athens-national-gardens/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g189400-d9710322-Reviews-Little_Kook-Athens_Attica.html
https://glyfadagolf.gr/home/
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)العاصمة(مدينة أثینا 

أحیاء وسط المدينة 

منطقة بالكا 
)مقاھي ومحالت, مطاعم (

سینتاجما ساحة 
)بالقرب من البرلمان الیوناني(

ساحة موناستیراكي
)مقاھي ومحالت, مطاعم (

كولوناكيمنطقة 
)مطاعم و مقاھي(

منطقة كیفیسیا
)مقاھي ومحالت, مطاعم (

https://www.greeka.com/attica/athens/neighbourhoods/monastiraki/
https://www.greeka.com/attica/athens/neighbourhoods/kolonaki/
https://www.greeka.com/attica/athens/neighbourhoods/kifisia/
https://www.greeka.com/attica/athens/neighbourhoods/syntagma/
https://www.greeka.com/attica/athens/neighbourhoods/plaka/
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)العاصمة(مدينة أثینا 
األسواق التجارية و المحالت الخارجیة

The Mallمولذا أتیكاAtticaسوق تجاري 

شارع ايرمو

ماروسي ، أثینا: الموقع، أثینابانیبیستیمیوشارع : الموقع

أثینا ، سینتاجما: الموقع

سوق غلیفادا 

Golden Hallغولدن ھول 

، أثیناجلیفادا : الموقع

ماروسي ، أثینا: الموقع

منطقة كیفیسیا

، أثیناكیفیسیا : الموقع

https://www.atticadps.gr/en/
https://greeking.me/blog/visiting-athens/item/150-a-guide-to-shopping-in-athens
https://goldenhall.gr/gr/
https://themallathens.gr/eng/
https://www.trip2athens.com/shopping/shoppingareas/glyfadashopping/
https://www.greeka.com/attica/athens/neighbourhoods/kifisia/
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)العاصمة(مدينة أثینا 
مواقع ترفیھیة

حديقة الحیوانات)أوتلیت(ماك أرثر غلین ديزاينر 

فلیسفوس مارينا

، أثینا) شارع المطار(سباتا : الموقع، أثینا) شارع المطار(سباتا : الموقع

أثینا ، بالیو فالیرو: الموقع

حديقة أكوابولیس المائیة

، أثینا) شارع المطار(سباتا : الموقع

https://www.atticapark.com/
https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/gr/designer-outlet-athens/
https://palaiofaliro.gr/en/our-town/for-your-entertainment/flisvos-marina/?print=print
https://aquapolis.gr/en/aquapolis-home/
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)العاصمة(مدينة أثینا فنادق

فندق ھیلتون

فندق غراند بريتاني
)وسط المدينة (

فندق كینج جورج
)وسط المدينة (

اسأثینا ، شارع فوسیلیس سوفی: الموقع

أثینا ، سینتاجما: الموقعأثینا ، سینتاجما: الموقع

نتالفندق أثینیوم إنتركونتین إلكترا متروبولیسفندق 

أثینا ، شارع سینغرو: الموقع أثینا ، شارع متروبولیوس: الموقع

فندق كابیتال سنتر
)وسط المدينة (

أثینا ، سینتاجما: الموقع

https://ar.hilton.com/ar_ar/hotels/hilton-athens/
https://www.marriott.com/hotels/travel/athlc-hotel-grande-bretagne-a-luxury-collection-hotel-athens/
https://www.marriott.com/hotels/travel/athgl-king-george-a-luxury-collection-hotel-athens/
http://athenaeum.intercontinental.com/
https://www.electrahotels.gr/en/athens/electra-metropolis-athens/
https://athenscapitalhotel-mgallery.gr/
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)العاصمة(فنادق مدينة أثینا 
ر أستیفور سیزونزفندق

ومنتجع كیب سونیفندق قصر ديفاني أبولونباالس

أثینا ، كیب سونیون: الموقعأثینا ، فولیاجمیني: الموقع، فولیاجمیني أثینا: الموقع

منتجع بالزامنتجع جراند الجونسي

أثینا ، أنافیسوس: الموقعأثینا ، الغونیسي: الموقع

فندق جراند حیاة

أثینا ، شارع سینغرو: الموقع

https://www.fourseasons.com/athens/
https://divaniapollonhotel.com/
https://www.capesounio.com/
https://www.lagonissiresort.gr/
https://www.plaza-resort.com/
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/greece/grand-hyatt-athens/athgh
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)العاصمة(مدينة أثینا مطاعم

كوكوفايا

يوناني : نوع الطعام
، أثیناھادجیاني میخي شارع : الموقع

مطعم إلیاس جي

يوناني : نوع الطعام
، كیفیسیابولیتیا: الموقع

لیفكیسمطعم 

يوناني : نوع الطعام
، أثیناغاالتسي : الموقع

مطعم فیزينیه

يوناني : نوع الطعام
، أثینافراسیدا شارع : الموقع

كريستوفوروس

يوناني : نوع الطعام
كالیفیا ، أثینا: الموقع

فالخیكا

يوناني : نوع الطعام
فاريأثینا ، : الموقع

http://www.eleasgi.gr/en/
https://cookoovaya.gr/en/
http://lefkes.gr/?lang=en
http://vezene.gr/
http://www.oxristoforos.gr/
http://www.vlachika.gr/
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)العاصمة(مدينة أثینا مطاعم

مطعم فارولكو

مأكوالت بحرية : نوع الطعام
بیرايوس ، أثینا: الموقع

ايثاكيمطعم 

مأكوالت بحرية: نوع الطعام
أثینا ، فولیاجمیني : الموقع

تیلیماخوس

يوناني : نوع الطعام
، أثینابانیبیستیمیو شارع : الموقع

ثناسیس كباب

يوناني : نوع الطعام
موناستیراكي ، أثینا: الموقع

كورساروس

بحريةمأكوالت : نوع الطعام
دروسیا-شارع ماراثونوس : الموقع

مطعم البروس

بحريةمأكوالت : نوع الطعام
، فولیاجمیني بوسیدونوس شارع : الموقع

https://varoulko.gr/
https://ithakirestaurantbar.gr/?lang=en
https://telemachosathens.gr/en/
https://www.greeka.com/attica/athens/eat-drink/restaurants/monastiraki/thanassis-kebab/
http://koursarosdrosia.gr/en/
https://labrosrestaurant.gr/en/
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)العاصمة(مطاعم مدينة أثینا 

مطعم ألبینو

ايطالي:نوع الطعام
أثینا ، خاالندري: الموقع

سوريسو ريستورانت 
ايتالیانو

ايطالي: نوع الطعام
، أثیناخاالندري : الموقع

مطعم سبوندي

مأكوالت فرنسیة: نوع الطعام
، أثینابیرونوس شارع : الموقع

ماتسوھیسا أثینا

الیاباني: نوع الطعام
شارع أبولونوس ، فولیاجمیني: الموقع

أمیغوسمطعم 

مكسیكي: نوع الطعام
جلیفادا ، شارع كبرو: الموقع

مطعم بانشو

مكسیكي: نوع الطعام
بیريوس مارينا زياسأثینا ، : الموقع

https://www.al-pino.gr/en/chalandri
https://www.facebook.com/SorrisoRistoranteItaliano/
http://www.spondi.gr/spondi/
https://matsuhisaathens.com/
https://amigos.gr/en
https://www.pancho.gr/
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)العاصمة(مطاعم مدينة أثینا 

ديفان

مأكوالت شرقیة : نوع الطعام
، أثیناجلیفادا : الموقع

مطعم مسايا

مأكوالت شرقیة و لبنانیة: نوع الطعام
أثینا ، خاالندري: الموقع

مطعم سندباد

و لبنانیةمأكوالت شرقیة : نوع الطعام
خاالندريأثینا ، : الموقع

مطعم صبري

و لبنانیةمأكوالت شرقیة : نوع الطعام
خاالندريأثینا ، : الموقع

مطعم مندلون

مأكوالت شرقیة و لبنانیة: نوع الطعام
أثینا ، خاالندري: الموقع

مطعم عالء الدين

تركي: نوع الطعام
، أثینابالیو فالیرو : الموقع

http://www.divanathens.gr/
https://www.facebook.com/SindibadChalandri/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MassayaCafeBar/
https://sabricuisine.gr/
https://www.mandaloun.gr/
https://www.aladdindelivery.gr/
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)العاصمة(مطاعم مدينة أثینا 

مطعم ھیترا

انواع مختلفة : نوع الطعام
، أثیناشارع سینغرو: الموقع

مطعم بارس

مأكوالت ايرانیة: نوع الطعام
أثینا ، خاالندري: الموقع

مطعم أناھیتا

مأكوالت ايرانیة: نوع الطعام
أثینا ، خاالندري: الموقع

Dinner in the Sky

انواع مختلفة : نوع الطعام
تكنوبولیس ، أثینا: الموقع

ريفییرا كوست

انواع مختلفة :نوع الطعام
فوال، كارامانلي شارع : الموقع

ارجون ھاوس

انواع مختلفة : نوع الطعام
، أثینامیتروبولیوس شارع : الموقع

https://www.hytra.gr/
https://www.persianrestaurant.gr/index.php
http://anahita.gr/home/
https://dinnerinthesky.gr/
https://rivieracoast.gr/?lang=en
https://house.ergonfoods.com/food-experience/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

)العاصمة(مطاعم مدينة أثینا 

ماكدونالدز

وجبات سريعه: نوع الطعام
، غلیفادا و ماروسيأثینا:الموقع

تي جي أي فرايديز

أمريكي: نوع الطعام
كیفیسیا و كولوناكيأثینا ، : الموقع

بافالو وينغز اند رينغز

سبورت بار–أمريكي : نوع الطعام
نیا اريترياأثینا ، : الموقع

KFC

وجبات سريعه:نوع الطعام
، غلیفادا و ماروسي و سینتاغماأثینا: الموقع

دومینوز

بیتزا: نوع الطعام
مناطق متنوعهأثینا ، : الموقع

https://gr.bwr-intl.com/
https://www.fridays.gr/en/restaurants/kifisia/
https://mcdonalds.gr/
https://kfc.gr/stores/
https://www.dominos.gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

)العاصمة(محالت التجزئة مدينة أثینا 

ماي ماركت ثانوبولوس

ھايبر ماركت

سكالفانیتیس

ھايبر ماركتھايبر ماركت

جامبو میديا ماركت

أدوات كھربائیه

كوتسوفولوس

أدوات و واإلكسسوارات المنزلیه–ألعاب أدوات كھربائیه

لیروي میرلین

ةاألثاث الجاھز واإلكسسوارات المنزلی-عدد يدويه 

أيكیا

األثاث الجاھز واإلكسسوارات المنزلیة

https://www.sklavenitis.gr/
https://www.thanopoulos.gr/el/
https://www.mymarket.gr/el-GR/home
https://www.kotsovolos.gr/
https://www.mediamarkt.gr/
https://www.e-jumbo.gr/
https://www.ikea.gr/en/
https://www.leroymerlin.gr/gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

بولیفار بیتششاطئ أستیر
أندية و شواطئ

)العاصمة(مدينة أثینا 

 Zenشاطئ زينغلیفادا راسیشاطئ أست

https://www.astir.gr/beach
https://www.bolivar.gr/
http://www.asterascomplex.com/asteras-beach-introduction/
https://zen-beach.gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

القريبة من العاصمة أثیناالیونانیة جزرال
.لزبارة ثالث جزر في ان واحد ، يوجد رحالت يومیة تنطلق من میناء بريوس 

)جزيرة خالیة من السیارات(ھیدراجزيرة 

مطعم أومیلوسفندق ھیدرا براتسیراھیدرامعالم جزيرة 

انواع مختلفة : نوع الطعامھیدرا ، تاون: الموقع
ھیدرا ، تاون: الموقع

سبیتسیس جزيرة 
لیوتريفيمطعم يممیناء سبیتسیس القد

انواع مختلفة : نوع الطعام
سبیتسیس ، تاون: الموقع

https://www.greeka.com/saronic/hydra/sightseeing/hydra-bastions-cannons/
http://www.bratserahotel.com/
https://www.greeka.com/saronic/hydra/eat-drink/restaurants/town/omilos/
https://www.greeka.com/saronic/spetses/sightseeing/
https://www.greeka.com/saronic/spetses/eat-drink/restaurants/town/liotrivi/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

الجزر القريبة من العاصمة أثینا
إيجیناجزيرة 

البحر المتوسط: نوع الطعام
إيجینا ، تاون: الموقع

كابوس اتسيمطعم  معبد ايجینا افھايا

https://www.greeka.com/saronic/aegina/sightseeing/aegina-aphaia-temple/
https://www.greeka.com/saronic/aegina/eat-drink/restaurants/town/kappos-etsi/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

)عاصمة الیونان سابقا(مدينة نافبلیو
 :الممیزات

.رومانسیةوجھةعريق،تاريخ،ةخالبمدينة
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.أثینامنبالسیارةدقیقةاربعونوةساعبعدعلى

مدينة نافبلیو معالم
نافبلیو ساحة سینتاجماقلعة باالمیديقلعة بورتزي

مدينة نافبلیو شواطئ
شاطئ كاراثوناشاطئ تولو بسیلي أموسشاطئ ارفانیتیا

https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/sightseeing/nafplion-bourtzi-fortress/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/sightseeing/nafplion-palamidi-castle/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/sightseeing/syntagma-square/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/beaches/arvanitia/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/beaches/tolo-psili-ammos/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/beaches/karathona/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

فنادق مدينة نافبلیو 

فندق أمفیتريونانيفندق نافبلیون غراند بريتفندق نافبلیا باالس

نافبلیون ، المدينة القديمة: الموقعنافبلیون ، المدينة القديمة: الموقعنافبلیون ، المدينة القديمة: الموقع

مطاعم مدينة نافبلیو
سكوالفوجارو

انواع مختلفة : نوع الطعام
تاون ، نافبلیون: الموقع

إيطالي: نوع الطعام
تاون ، نافبلیون: الموقع

3Sixtyفندق 

نافبلیون ، المدينة القديمة: الموقع

https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/accommodation/nafplion-nafplia-palace/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/accommodation/nafplion-grande-bretagne/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/accommodation/nafplion-amphitryon/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/eat-drink/cafe/town/fougaro/
https://www.greeka.com/peloponnese/nafplion/eat-drink/restaurants/town/scuola/
https://www.3sixtyhotel.gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

بورتو ھیليمدينة 
 :الممیزات

.ھیليبورتوومیناء،جمیلةوشواطئ،فاخرةفنادقفیھابوجد
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.أثینامنبالسیارةساعات3بعدعلى

مدينة بورتو ھیلي معالم
ھیلي بورتودينةمبحیرة فرفیرودا

مدينة بورتو ھیليفنادق
ريزورتأمانزو بورتو ھیليمنتجع وسبا نیكي بیتشأكس ھینیتسا باي

ارغولیدا، كرانیدي: الموقعبورتو ھیلي ، تاون: الموقعبورتو ھیلي ، تاون: الموقع

https://www.greeka.com/peloponnese/porto-heli/accommodation/porto-heli-aks-hinitsa-bay/
https://www.greeka.com/peloponnese/porto-heli/accommodation/porto-heli-nikki-beach-resort-and-spa/
https://www.aman.com/resorts/amanzoe
https://www.greeka.com/peloponnese/porto-heli/sightseeing/ververoda-lake/
https://www.greeka.com/peloponnese/porto-heli/villages/town/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

أولمبیامدينة 
 :الممیزات

.المواقع االثرية و الطبیعة الساحرة 

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.أثینامنبالسیارةساعات4بعدعلى

مدينة اولمبیا معالم
معبد زيوساستاد أولمبیا القديم

متحف األلعاب األولمبیة 
القديمة

مدينة اولمبیا فنادق مبیاجريكوتیل ريفییرا أولی
فندق أرتي جراندوأكوا باركريزورتمیغا 

أولیمبیانألديمار منتجع 
فیلدج

ايلیا، سكافیديا: الموقعأولمبیا ، أولمبیا القديمة: الموقعلوترا كیلیني: الموقع

https://www.greeka.com/peloponnese/olympia/sightseeing/ancient-stadium/
https://www.greeka.com/peloponnese/olympia/sightseeing/olympia-temple-zeus/
https://www.greeka.com/peloponnese/olympia/sightseeing/museum-ancient-games/
https://www.rivieraolympia.com/
https://www.greeka.com/peloponnese/olympia/accommodation/olympia-arty-grand/
https://www.aldemarolympianvillage.gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

كاالماتا و كوستا نافارينومدينة 
 :الممیزات

.جمیلةشواطئوعائلیةوجھة،جبلیةمناطق،الزيتونمزارع،الطبیعة،التاريخ
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.دوليمطارفیھاويوجدأثینامنبالسیارةاتساع3بعدعلى

مدينة كالماتا معالم
شالل بولیلیمنیوكیباريسیاقلعة 

مدينة كالماتاشواطئ
فونیاسشاطئ خريسي اكتيالساحل الذھبيشاطئ فويدوكیلیا

https://www.greeka.com/peloponnese/kyparissia/sightseeing/kyparissia-castle/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g14033076-d2301479-Reviews-Polylimnio_Waterfall-Charavgi_Messenia_Region_Peloponnese.html
https://www.voidokilia.com/index.html
http://www.magicmessinia.gr/item/beaches-of-messinia/
http://www.magicmessinia.gr/item/beaches-of-messinia/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

فنادق كاالماتا و كوستا نافارينو

فندق جريكوتیل 
فیلوكسینسا كاالماتا

ارينومنتجع ويستین كوستا ناف
ن رومانوس لوكشري كولیكشو

فندق وسبا إلیسیان 
الكشري

كوردياكاالماتا ، : الموقعنافارينو ديونز ، كوستا نافارينو: الموقع، المدينةكاالماتا: الموقع

كاالماتا و كوستا نافارينومدينة مطاعم 
أركاديا غیفسیبولیوسمك و باستا كاناسنافارينو ديونز

انواع مختلفة :نوع الطعام
نافارينو ديونز ، كوستا نافارينو: الموقع

األطعمة البحرية,اإليطالیة: نوع الطعام
كاالماتا ، المدينة: الموقع

الیونانیة: نوع الطعام
تاون ، كیباريسیا: الموقع

https://www.costanavarino.com/
https://www.filoxeniakalamata.com/
https://elysianhotel.gr/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g668020-d1674875-Reviews-Fish_Pasta_Kannas-Kalamata_Messenia_Region_Peloponnese.html
https://www.greeka.com/peloponnese/kyparissia/eat-drink/restaurants/town/arkadia-gefsipoleio/
https://www.costanavarino.com/dining/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

و كاالفريتاباترامدينة 
 :الممیزات

.خالبة،طبیعةللتزلج،ممتعةشتويةوجھة
:كیفیة الوصول إلى ھناك

،بیركمیناءباتراألننظًرا.أثینامنبالسیارةتینساعبعدعلى
.دوليمطارفیھايوجد

مدينة  كالفريتا معالم
كھف بحیرات كاسترياتادير میجا سبیلیو كاالفريباترا و جسر ريومدينة 

نشاطات في مدينة  كالفريتا  ھیلموس التزلج في
كاالفريتا قطاركاالفريتا 

https://www.kalavrita-ski.gr/
https://odontotos.com/index-en.htm
https://www.greeka.com/peloponnese/patra/
https://www.greeka.com/peloponnese/kalavryta/sightseeing/mega-spileo-monastery/
https://www.greeka.com/peloponnese/kalavryta/sightseeing/kastria-cave/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

و كاالفريتاباترامدينة فنادق
كاسا فندق جريكوتیل 

یونفندق وسبا كاالفريتا كانفندق أيروتیل أشايا بیتشمارون

المدينةكاالفريتا ، : الموقعباترا ، بوزايتیكا: الموقعباترا, يا كاتو أخا: الموقع

و كاالفريتاباترامدينة مطاعم
أبتالیكوبريغو بانانا موونتو سبیتي تیس ماريو

انواع مختلفة : نوع الطعام
تاون ، كاالفريتا: الموقع

انواع مختلفة : نوع الطعام
المدينة القديمة ، باترا: الموقع

الیونانیة: نوع الطعام
المدينة القديمة ، باترا: الموقع

https://casamarron.grecotel.com/
https://www.greeka.com/peloponnese/patra/accommodation/patra-achaia-beach/
https://www.kalavritacanyon.gr/en_index.php
https://www.greeka.com/peloponnese/kalavryta/eat-drink/restaurants/town/to-spiti-tis-marios/
https://www.greeka.com/peloponnese/patra/eat-drink/restaurants/old-town/banana-moon/
https://www.greeka.com/peloponnese/patra/eat-drink/restaurants/old-town/aptaliko/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

و مدينة لوتراكيكورينثیا
 :الممیزات

.التنزه،الخصبةالطبیعة،الجبال،اآلثارعلم،التاريخ
:كیفیة الوصول إلى ھناك

من،قريبةاثینامدينةمنبالسیارةنصفوةساعبعدعلى
.نافبلیوولوتراكي

نشاطات مدينة كورنثیا ومعالم
مزرعة ومخیم ذا رانشروس القديمةفإبیداقناة كورينث

مدينة كورنثیا فنادق منتجع ويندام لوتراكي 
ھوتیل لوتراكيكلوب بوسیدون

كورينثیا, لوتراكي : الموقعكورينثیا, لوتراكي : الموقع

أكرون لكشري ھولیديز

كورينثیا, ابیدافروس : الموقع

https://ranch.gr/en
https://www.greeka.com/peloponnese/epidaurus/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g189484-d2454053-Reviews-Corinth_Canal-Corinth_Corinthia_Region_Peloponnese.html
https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/wyndham/loutraki-greece/wyndham-loutraki-poseidon-resort/overview
https://www.clubhotelloutraki.gr/hotel/en/
http://akronlux.gr/?lang=en


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

میتیورامدينة 
 :الممیزات

،مذھلةةطبیعیمناظر،خالبةمناظر،العالميوالطبیعيالثقافيللتراثالیونسكووقع
.رمزية،طبیعة،الصخوروتسلقللتنزهوجھة،معماريةھندسة،تاريخ

:كیفیة الوصول إلى ھناك
)ساعات4(أثینامنالسیارةطريقعنمیتیوراإلىالوصوليمكن

نیامطارھومیتیوراإلىمطارأقرب.)ساعات3(وتیسالونیكي
.)ساعتین(فولوسفيالوطنيأنخیالوس

مدينة میتیورا معالم
مركز بیرتولي للتزلج)يانانا(بحیرة بالستیرااألديره السته

مدينة متیورا فنادق
فندق كازارما لیكفندق جراند میتیورافندق ديفاني میتیورا

بحیرة بالستیرا، كارديتسا : الموقعمیتیورا ، كاستراكي : الموقعمیتیورا ، كاالمباكا: الموقع

https://www.visitmeteora.travel/meteora-monasteries/
https://www.greeka.com/thessaly/meteora/sightseeing/meteora-plastira-lake/
https://xionodromika.gr/ski-centers/xionodromiko-kentro-pertouli/
https://divanimeteorahotel.com/
http://www.grandmeteora.gr/en/
http://www.kazarma.gr/en/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

دلفيمدينة 
 :الممیزات

.مذھلةمناظر،الطبیعة،اآلثارعلم،العالميللتراثالیونسكوموقع
:كیفیة الوصول إلى ھناك

افةمسساعتیناثیناعنتبعدوبالسیارةالیھاالوصوليمكن
.كم183

مدينة دلفي معالم
متحف دلفي األثريمسرح دلفي القديممعبد أبولو

مدينة دلفي فنادق
فندق كاستالیا بوتیكفندق أمالیا

دلفي ، تاون: الموقعدلفي ، تاون: الموقع

http://amaliahoteldelphi.gr/#home
https://www.kastaliahotel.gr/
https://www.greeka.com/sterea/delphi/sightseeing/temple-of-apollo/
https://www.greeka.com/sterea/delphi/sightseeing/ancient-theatre/
https://www.greeka.com/sterea/delphi/sightseeing/archaeological-museum/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

مدينة اراخوفا  
 :الممیزات

يوالمشوالطبیعةوالغاباتوالجبالالتقلیديةوالقرىالتزلجومنتجعالشتاءجھةو
.الخارجیةواألنشطةطويلةلمسافات

:كیفیة الوصول إلى ھناك
مسافةبساعتیناثیناعنتبعدويالسیارةالیھاالوصوليمكن

.كم160

مدينة اراخوفا معالم
إبتالوفوسقرية حديقة بارناسوس الوطنیةمراكز التزلج في أراخوفا

مدينة اراخوفا فنادق
باتريكو ماسمطعم تو منتجع وسبا سانتا مارينامنتجع وسبا تاجلي

، بارناسوس إبتالوفوس: الموقع، أراخوفا كاالناكي : الموقع، أراخوفالیفادي: الموقع

https://parnassos-ski.gr/
https://onparnassos.gr/en/location/ethnikos-drimos-parnassou
https://onparnassos.gr/en/location/eptalofos-agoriani
https://santamarina-arachovaresort.gr/
http://www.tagliresort.gr/home.html
https://www.elatosresort.gr/en


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

ثیسالونیكيمدينة 
 :الممیزات

.تعتبر المدينة الثانیة بعد العاصمة اثینا 
والثقافةةاألثريوالمواقعوالمتاحفبالحیاةالنابضةوالمدينةوالتاريخالمعماريةالھندسة

.عائلیةوجھة،طويلأسبوعنھايةومالذوالمھرجانات

:كیفیة الوصول إلى ھناك
عنالدوحةمنمباشرةبالطائرةسالونیكإلىالوصوليمكنك
منسالونیكالىالوصوليمكنك.القطريةالجويةالخطوططريق

.بالسیارةاالخرىالیونانیةالمدنمنالعديدواثینا

مدينة ثیسلونیك معالم
قوس جالیريوسساحة أرسطوبرج سالونیك األبیض

مدينة ثیسالونیك نشاطات
في مول كوزموس تسوق الشاطئممشى

ات مھرجانات سالونیك والفعالی
الثقافیة

https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/sightseeing/thessaloniki-white-tower/
https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/neighbourhoods/aristotle-square/
https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/sightseeing/thessaloniki-galerius-arch/
https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/neighbourhoods/beach-promenade/
https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/festivals/
https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/shopping/malls/town-centre/mediterranean-cosmos/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

ثیسالونیكيمدينة فنادق

فندق إلكترا باالس

سالونیك ، ساحة أرسطو: الموقع

باالسفندق مقدونیا 

حیاة ريجنسيفندق 

ثیسالونیكي ، شاطئ أجیا تريادا: الموقع

ثیسالونیكي ، ثیرمي: الموقع

https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/accommodation/thessaloniki-electra-palace/
https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/accommodation/thessaloniki-makedonia-palace/
https://www.greeka.com/macedonia/thessaloniki/accommodation/thessaloniki-hyatt-regency/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

الكیديكيمنطقة خ
 :الممیزات

،لعائلیةاالوجھة،الفیروزيةالمیاه،الجمیلةالشواطئ،الخالبةالقرى،الخصبةالطبیعة
.الراقیةوالفنادقالمطاعم

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.بالسیارةھالكیديكيإلىالوصوليمكنك

خالكیديكي معالم

قرية نیوس مارماراس

شواطئ
شاطئ كابانا شاطئ كالیثیا

https://www.greeka.com/macedonia/halkidiki/villages/marmaras/
https://www.greeka.com/macedonia/halkidiki/beaches/kalithea/
https://cabanabeach.gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

الكیديكيمنطقة خفنادق

إيكوس أولیفیامنتجعات ريزورت میراجیو سباساني ريزورت

، ھالكیديكيايلیوناس : الموقع، ھالكیديكيبالیوري : الموقعكاساندرا ، ھالكیديكي: الموقع

ريفندق وفیالت أفاتون لكجمنتجع فلل إيجلزغراند ريزورتبورتو كاراس

، ھالكیديكينیا رودا: الموقع، ھالكیديكيأورانوبولیس : الموقعسیثونیا ، ھالكیديكي: الموقع

https://www.sani-resort.com/en_GB
https://www.miraggio.gr/en/the-resort
https://ikosresorts.com/
https://www.portocarras.com/
https://www.eaglesvillas.gr/
https://www.avatonresort.gr/en/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

الجزر الیونانیة

.ما يمیز الیونان جمال  سحر جزرھا 

كورفوجزيرة سانتورينيجزيرة  جزيرة میكونوس

لیفكادازاكینثوس جزيرة كیفالونیاجزيرة 



الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

الجزر الیونانیة

.ما يمیز الیونان جمال  سحر جزرھا 

سكیروسجزيرة سكیاثوسجزيرة جزيرة كريت

ساموسجزيرة كوسجزيرة سورودجزيرة 



الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

میكونوسجزيرة 
:كیفیة الوصول إلى ھناك.منظر خالبة ، شواطئ و فنادق و مطاعم فاخرة :الممیزات

يمكن الوصول مباشرة عن طريق الخطوط الجوية القطرية من 
.الدوحة 

جزيرة میكونوس معالم
شارع ماتويانيطواحین الھواءلیتل فینیس

جزيرة میكانوس شواطئ
)بسارو(ناموسشاطئشاطئ  بارادايسشاطئ إلیا

https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/sightseeing/little-venice/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/sightseeing/windmills/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/villages/town/greeka-photos-1/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/beaches/paradise/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/beaches/psarrou/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/beaches/elia/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

میكونوسجزيرة فنادق

كافو تاجوفندقفندق بلفیدير میكونوس فندق میكونیان نايا

میكونوس ، تاجو: الموقعمیكونوس ، تاون: الموقعمیكونوس ، تاون: الموقع

الفاخرة AGLفیالتلوفندق جريكوتیل میكونوس بفندق میكونیان كورالي

میكونوس ، أجیوس الزاروس: الموقعمیكونوس ، بسارو: الموقعمیكونوس ، تاون: الموقع

https://www.myconian-naia.gr/
https://www.belvederehotel.com/
https://www.cavotagoo.com/mykonos/
https://www.myconiankorali.gr/
https://www.mykonosblu.com/
https://www.aglluxuryvillas.com/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

میكونوسجزيرة مطاعم

مطعم سولیمار

انواع مختلفة : نوع الطعام
كالو لیفادي ، میكونوس: الموقع

مطعم سبیلیا

انواع مختلفة : نوع الطعام
كاالفاتیس ، میكونوس: الموقع

 Narcissusمطعم

الیوناني : نوع الطعام
تاون ، میكونوس: الموقع

Mr. Pug

أسیوي ، تايلندي : نوع الطعام
تاون ، میكونوس: الموقع

ناموسشاطئ 

انواع مختلفة : نوع الطعام
بسارو ، میكونوس: الموقع

مطعم ماتسوھیسا

ياباني : نوع الطعام
تاون ، میكونوس: الموقع

https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/eat-drink/restaurants/kalafatis/spilia/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/eat-drink/restaurants/kalo-livadi/sol-y-mar/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/eat-drink/restaurants/town/narcissus-restaurant/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/eat-drink/restaurants/psarrou/nammos/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/eat-drink/restaurants/town/mr-pug/
https://www.greeka.com/cyclades/mykonos/eat-drink/restaurants/town/matsuhisa/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

سانتورينيجزيرة 
 :الممیزات

،مناظرراقیةمطاعم،العسلوشھرالزوجینوجھة،شعبیةاألكثرالیونانیةالجزيرة
.جمیلةمعماريةھندسة،طبیعیةومناظرخالبة

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.دوليمطارسانتورينيفييوجد

جزيرة سانتوريني معالم
قرية أوياالغروب في سانتورينيبركان سانتوريني

مدينة سانتوريني شواطئ
شاطئ بیريساشاطئ  كاماريالشاطئ األحمر

https://www.greeka.com/cyclades/santorini/sightseeing/santorini-volcano/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/villages/oia/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/beaches/red-beach/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/beaches/kamari/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/beaches/perissa/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

سانتورينيجزيرة فنادق

كاتیكیزفندقلكشري سويتسأندرونیسبوتیك فندق أندرونیس

سانتوريني ، أويا: الموقعسانتوريني ، أويا: الموقعسانتوريني ، أويا: الموقع

أجنحة بريفوالس أجنحة كانافیس أوياأوياكانافیس فندق

سانتوريني ، أويا: الموقعسانتوريني ، أويا: الموقعسانتوريني ، أويا: الموقع

https://www.andronisboutiquehotel.com/en-us/home/index/
https://www.andronis-suites.com/en-us/home/index/
https://www.katikies.com/
https://canaves.com/canaves-oia-hotel/
https://canaves.com/canaves-oia-suites/
https://www.perivolas.gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

سانتورينيجزيرة مطاعم

مطعم سفینكس

انواع مختلفة : نوع الطعام
فیرا ، سانتوريني: الموقع

ان ھاوسأثینی

انواع مختلفة : نوع الطعام
إيمیروفیجلي ، سانتوريني: الموقع

مطعم سیلین

انواع مختلفة : نوع الطعام
بیرغوس ، سانتوريني: الموقع

مطعم روكا

انواع مختلفة : نوع الطعام
أويا ، سانتوريني: الموقع

Seasideسي سايد

انواع مختلفة : نوع الطعام
بیريفولوس ، سانتوريني: الموقع

1800أويا 

و انوع مختلفة  الیوناني: نوع الطعام
أويا ، سانتوريني: الموقع

https://www.greeka.com/cyclades/santorini/eat-drink/restaurants/imerovigli/the-athenian-house/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/eat-drink/restaurants/fira/sphinx/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/eat-drink/restaurants/pyrgos/selene/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/eat-drink/restaurants/perivolos/sea-side/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/eat-drink/restaurants/oia/roka/
https://www.greeka.com/cyclades/santorini/eat-drink/restaurants/oia/oia-1800/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

كورفوجزيرة 
 :الممیزات

.عريقةوجمیلةمدينة،متاحففیھاتوجدوللعائالتةمناسبھي
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.دوليمطاركورفوفييوجد

جزيرة كارفو معالم
قصر آكیلیونقلعة أنجیلوكاسترويبونتیكونیسكانوني وجزيرةكنیسة

جزيرة كارفو شواطئ
شاطئ جلیفاداشاطئ میرتیوتیسااشاطئ بالیوكاستريتس

https://www.greeka.com/ionian/corfu/sightseeing/corfu-kanoni-mouse-island/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/sightseeing/corfu-aggelokastro/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/sightseeing/achillion-palace-corfu/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/beaches/paleokastritsa/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/beaches/myrtiotissa/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/beaches/glyfada/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

كورفوجزيرة فنادق

فندق میرامارباالسفندق ديفاني كورفوفندق جريكوتیل إمبريال

مورايتیكاكورفو ، : الموقعكورفو ، تاون: الموقعكورفو ، كومینو: الموقع

كورفوجزيرة مطاعم
تافوال كالداإتروسكوأكتايون

انواع مختلفة : نوع الطعام
تاون ، كورفو: الموقع

انواع مختلفة :نوع الطعام
كاتو كوراكیانا ، كورفو: الموقع

إيطالي: نوع الطعام
تاون ، كورفو: الموقع

https://www.greeka.com/ionian/corfu/accommodation/corfu-grecotel-imperial/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/accommodation/corfu-divani-corfu-palace/photos-1/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/eat-drink/cafe/town/aktaion/
https://www.greeka.com/ionian/corfu/eat-drink/restaurants/kato-korakiana/etrusco/
https://www.domesmiramare.com/
https://latavolacalda.gr/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

كیفالونیاجزيرة 
 :الممیزات
.الخالبةالطبیعیةوالمناظرالفیروزيةوالمیاهالرائعةالشواطئ

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.دوليمطارفیھايوجد

جزيرة كیفالونیا معالم
قرية فیسكاردوكھف دروغاراتيكھف میلیساني

جزيرة كیفالونیا شواطئ
شاطئ ماكريس جیالوسشاطئ أنتیساموسشاطئ میرتوس

https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/sightseeing/kefalonia-cave-melissani/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/sightseeing/kefalonia-drogarati-cave/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/villages/fiscardo/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/beaches/myrtos/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/beaches/antisamos/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/beaches/makris-gialos/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

كیفالونیاجزيرة فنادق

ھوريویسفیالت براونفندق ريجینا ديل أكوافندق ايونیان امیرالد

كیفالونیا ، أسوس: الموقعكیفالونیا ، سكاال: الموقعكیفالونیا ، كارافومیلوس: الموقع

كیفالونیاجزيرة مطاعم
أباجیواوبوس بالیاأمبیالكي

يوناني : نوع الطعام
أرغوستولي ، كیفالونیا: الموقع

يوناني:نوع الطعام
سكاال ، كیفالونیا: الموقع

انواع مختلفة : نوع الطعام
فیسكاردو ، كیفالونیا: الموقع

https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/accommodation/kefalonia-ionian-emerald/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/accommodation/kefalonia-regina-dell-aqua/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/accommodation/kefalonia-braunis-horio-villas/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/eat-drink/restaurants/argostoli/ampelaki/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/eat-drink/restaurants/skala/old-times/
https://www.greeka.com/ionian/kefalonia/eat-drink/restaurants/fiscardo/apagio/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

زاكینثوسجزيرة 
 :الممیزات

.فیروزيةمیاه،خالبةطبیعیةمناظر،مذھلةشواطئفیھايوجد
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.دوليمطارفیھايوجد

جزيرة زاكنثوس معالم
الحديقة المائیةالسالحفجزيرةماراثونیزيبلو كايفز

جزيرة زاكنثوس شواطئ
شاطئ كاالماكيشاطئ جیراكاسكشاطئ نافاجیو أو شیبري

https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/sightseeing/zakynthos-blue-caves/
https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/sightseeing/zakynthos-marathonisi/
https://www.tripadvisor.com/Attractions-g189462-Activities-c52-Zakynthos_Ionian_Islands.html
https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/beaches/navagio-or-shipwreck/
https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/beaches/gerakas/
https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/beaches/kalamaki/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

زاكینثوسجزيرة فنادق

سويتسماريسيزانتفیالت وسبا بورتو زانتيبلوفندق لیسانتي

زاكینثوس ، تسیلیفي : الموقعزاكینثوس ، تراغاكي: الموقعراغاكيزاكینثوس ، ت: الموقع

زاكینثوسجزيرة مطاعم
بروسیلیوبار زكانثيومطعمبورتو أزورو

انواع مختلفة : نوع الطعام
فاسیلیكوس ، زاكینثوس: الموقع

انواع مختلفة :نوع الطعام
كاالماكي ، زاكینثوس: الموقع

انواع مختلفة : نوع الطعام
مدينة زاكینثوس: الموقع

https://www.lesanteblu.gr/
https://portozante.com/
https://zantemarissuites.gr/
https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/eat-drink/restaurants/vassilikos/porto-azurro/
https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/eat-drink/restaurants/kalamaki/zakanthi-bar-restaurant/
https://www.greeka.com/ionian/zakynthos/eat-drink/restaurants/town/prosilio/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

لیفكاداجزيرة 
 :الممیزات
بمختلفةالبحريوالرياضاتالخالبةالطبیعیةوالمناظرالفیروزيةوالمیاهالرائعةالشواطئ

.انواعھا

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.أثینامنبالسیارةلیفكاداإلىالوصوليمكنك

جزيرة لیفكادا معالم
شالالت نیدريبحیرات البحرقلعة أجیا مافرا

جزيرة لیفكادا شواطئ
شاطئ میلوسشاطئ إغريمنيشاطئ بورتو كاتسیكي

https://www.greeka.com/ionian/lefkada/sightseeing/agia-mavra-lefkada/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/sightseeing/sea-lakes/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/sightseeing/lefkada-waterfalls/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/beaches/porto-katsiki/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/beaches/egremni/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/beaches/mylos/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

لیفكاداجزيرة فنادق

بوتیكفندق تومیسفیالت وايت روكفندق أيونیان بلو

لیفكادا ، إيبیسكوبوس: الموقعلیفكادا ، فاسیلیكي: الموقعلیفكادا ، نیكیانا: الموقع

لیفكاداجزيرة مطاعم
راشيمولوسبازيلیكو

الیوناني: نوع الطعام
، لیفكادانیدري : الموقع

ي الیونان:نوع الطعام
بوروس ، لیفكادا: الموقع

انواع مختلفة :نوع الطعام
لیفكادا،ايخانثیا : الموقع

https://www.greeka.com/ionian/lefkada/accommodation/lefkada-ionian-blue/photos-1/
https://whiterocklefkada.com/
https://www.thomaisboutiquehotel.com/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/eat-drink/restaurants/nidri/basilico/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/eat-drink/restaurants/poros/molos/
https://www.greeka.com/ionian/lefkada/eat-drink/restaurants/exanthia/rachi/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

جزيرة كريت
.ھیراكلیونوخانیامدنھا،أھمالرائعةوالشواطئالخالبةالطبیعیةوالمناظراألخاذالطبیعيبجمالھاتشتھر،الیونانفيجزيرةأكبروھي

خانیامدينة ھیراكلیونمدينة 



الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

ھیراكلیون كريتمدينة 
 :الممیزات

الممیزةوالشواطئأثرية،مواقعفیھاوحفالتفیھاتقام،جمیلةفنادقفیھايوجد
.الجمیلة

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.دوليمطارھافیيوجد

مدينة ھیراكلیون كريت معالم
متحف ھیراكلیون األثري قلعة كولیس قصر مینوان كنوسوس 

ھیراكلیون كريت شواطئ
شاطئ مالیا شاطئ أجیا بیالجیا شاطئ ماتاال 

https://www.greeka.com/crete/heraklion/sightseeing/palace-knossos-heraklion/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/sightseeing/heraklion-koules-fortress/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/sightseeing/archaeological-museum/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/beaches/matala/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/beaches/agia-pelagia/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/beaches/malia/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

ھیراكلیون كريتمدينة فنادق
ھیراكلیون أمیرانديس 
زورت جريكوتیل إكسكلوسیف ري

زورت ھیراكلیون میتسیس الجونا ري
ھیراكلیون جي دي إم میغارونآند سبا

ھیراكلیون ، تاون: الموقعھیراكلیون ، أنیساراس: الموقعھیراكلیون ، جوفیس: الموقع

ھیراكلیون كريتمدينة مطاعم
مطعم أفليسفن ثاالسیس ھیرب جاردن 

انواع مختلفة : نوع الطعام
مدينة ھیراكلیون: الموقع

انواع مختلفة : نوع الطعام
مدينة ھیراكلیون: الموقع

الیوناني: نوع الطعام
ھیراكلیونمدينة : الموقع

https://www.greeka.com/crete/heraklion/accommodation/heraklion-amirandes-grecotel-exclusive-resort/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/accommodation/heraklion-mitsis-laguna-resort-and-spa/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/accommodation/heraklion-gdm-megaron/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/eat-drink/restaurants/town/herbs-garden/
https://www.greeka.com/crete/heraklion/eat-drink/restaurants/town/7-thalasses/
https://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g189417-d12499286-Reviews-Avli-Heraklion_Crete.html


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

كريتخانیامدينة 
 :الممیزات

مناظر،ممیزةشواطئ،فاخرةفنادقفیھايوجدو،رومانسیةوخالبةھیمدين
.مذھلةطبیعیة

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.دوليمطارفیھايوجد

كريتمدينة خانیا معالم
وادي السامرة منارة البندقیةقلعة جرامفوسا 

كريتمدينة خانیا شواطئ
شاطئ فالسارنا شاطئ بالوس شاطئ ايالفونیسي 

https://www.greeka.com/crete/chania/sightseeing/castle-gramvoussa/
https://www.greeka.com/crete/chania/sightseeing/lighthouse-chania/
https://www.greeka.com/crete/chania/sightseeing/samaria-gorge/
https://www.greeka.com/crete/chania/beaches/elafonisi/
https://www.greeka.com/crete/chania/beaches/balos/
https://www.greeka.com/crete/chania/beaches/falassarna/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

خانیا كريتمدينة فنادق

السید والسیدة وايت سمنتجع وسبا خانیا مینوا باالفندق خانیا بانوراما 

مدينة خانیا: الموقعخانیا ، بالتانیاس: الموقعخانیا ، كاالماكي: الموقع

كريتمدينة خانیامطاعم
باالس مطعم نیكتیريداكارت بوستال

انواع مختلفة : نوع الطعام
مدينة خانیا: الموقع

الیوناني: نوع الطعام
خانیا, كوراكیس : الموقع

انواع مختلفة ا: نوع الطعام
مدينة خانیا: الموقع

https://www.greeka.com/crete/chania/accommodation/chania-panorama-chania/
https://www.greeka.com/crete/chania/accommodation/chania-minoa-palace-resort-and-spa/
https://www.greeka.com/crete/chania/accommodation/chania-mr-and-mrs-white/
https://www.greeka.com/crete/chania/eat-drink/restaurants/town/carte-postale/
https://www.greeka.com/crete/chania/eat-drink/restaurants/town/pallas/
http://www.nykterida.gr/index.php/en/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

سكیاثوسجزيرة 
 :الممیزات

.يةزمردمیاه،مذھلةشواطئ،جذابةمعماريةھندسةفیھايوجد
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.دوليمطارفیھايوجد

جزيرة سكیاثوس معالم
دير إيفانجلیستريابحرالكھوف بورتزيشبه جزيرة

جزيرة  سكیاثوس شواطئ
شاطئ أغیا باراسكیفيشاطئ الالرياشاطئ كوكوناريز

https://www.greeka.com/sporades/skiathos/sightseeing/skiathos-bourtzi/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/sightseeing/skiathos-sea-caves/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/sightseeing/evangelistria-monastery/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/beaches/koukounaries/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/beaches/lalaria/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/beaches/agia-paraskevi/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

سكیاثوسجزيرة فنادق

یسسكیاثوس برينسفندق باالسفندق سكیاثوسفندق كاساندرا باي

سكیاثوس ، أجیا باراسكیفي: الموقعسكیاثوس ، كوكوناريز: الموقعسكیاثوس ، فاسیلیاس: الموقع

سكیاثوسجزيرة مطاعم
الروك آند رولباسیلیكوسبورزوي

انواع مختلفة : نوع الطعام
مدينة سكیاثوس: الموقع

انواع مختلفة :نوع الطعام
مدينة سكیاثوس: الموقع

انواع مختلفة : نوع الطعام
مدينة سكیاثوس: الموقع

https://www.greeka.com/sporades/skiathos/accommodation/skiathos-kassandra-bay/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/accommodation/skiathos-skiathos-palace/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/accommodation/skiathos-skiathos-princess/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/eat-drink/restaurants/town/borzoi/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/eat-drink/restaurants/town/basilikos/
https://www.greeka.com/sporades/skiathos/eat-drink/bars/town/rock-n-roll/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

جزيرة سكیروس
 :الممیزات

والطبیعةطويلةلمسافاتومشيوغريبةمعماريةوھندسةمورقةونباتاتھادئة
.عائلیةوجھةالزمردومیاهجمیلةوشواطئ

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.يوجد فیھا مطار دولي 

سكیروس معالم
مدينة سكیروسكنیسة أجیوس نیكوالوسالقلعة البیزنطیة

فنادق و مطاعم سكیروس 
مطعم أسیمینوسفندق نیفیلي سكیروس

https://www.greeka.com/sporades/skyros/villages/town/
https://www.greeka.com/sporades/skyros/sightseeing/skyros-castle/
https://www.greeka.com/sporades/skyros/accommodation/skyros-nefeli-skyros/
https://www.greeka.com/sporades/skyros/eat-drink/restaurants/aspous/asimenos/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

سوجزيرة رود
 :الممیزات

،يالثقافللتراثالیونسكوموقع،جمیلةمعماريةھندسة،تاريخ،ثقافة،رفاھیة
.العسلشھروجھة،صافیةمیاه،مذھلةشواطئ،راقیةمطاعم

:كیفیة الوصول إلى ھناك
.دوليمطارھافیيوجد

جزيرة رودوس معالم
وادي الفراشاتلیندوس أكروبولیسقصر رودس الكبیر

جزيرة رودوس شواطئ
شاطئ رودس إيليالديكو شاطئ أنتوني كوين)امیغالي بارالی(شاطئ لیندوس 

https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/sightseeing/rhodes-palace-grand-masters/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/sightseeing/rhodes-ancient-lindos/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/sightseeing/rhodes-valley-butterflies/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/beaches/lindos-beach-megali-paralia/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/beaches/ladiko-anthony-quinn/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/beaches/elli/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

جزيرة رودسفنادق

منتجع وسبا رودس ألیالمنتجع شیراتون رودسجريكوتیل رودوس رويال

رودس ، فالیراكي: الموقعرودس ، إكسیا: الموقعرودس ، فالیراكي: الموقع

جزيرة رودسمطاعم
وندرتمامكیراسما

الیونانیة: نوع الطعام
تاون ، رودس: الموقع

انواع مختلفة :نوع الطعام
تاون ، رودس: الموقع

انواع مختلفة : نوع الطعام
تاون ، رودس: الموقع

https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/accommodation/rhodes-alila-resort-and-spa/photos-1/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/accommodation/rhodes-grecotel-rhodos-royal/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/accommodation/rhodes-sheraton-rhodes-resort/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/eat-drink/restaurants/town/kerasma/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/eat-drink/restaurants/town/tamam/
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/eat-drink/restaurants/town/wonder/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

جزيرة كوس
 :الممیزات

.جمیلةشواطئ،للعائالتةمناسب،تاريخ
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.دوليمطارفیھايوجد

جزيرة كوس معالم
جزيرة كاستريالمساجد العثمانیةأسكلیبیون

جزيرة كوس شواطئ
شاطئ ماستیكاريشاطئ بسالیديشاطئ مرماري

https://www.greeka.com/dodecanese/kos/sightseeing/kos-asklepieion/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/sightseeing/ottoman-mosques/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/sightseeing/kos-kastri-islet/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/beaches/marmari/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/beaches/psalidi/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/beaches/mastichari-beach/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

جزيرة كوسفنادق

جريكوتیل كوس إمبريال 
ثاالسو

میتسیس بلو دومز 
باالسغاياإكسكلوسیف

كوس ، ماستیشاري: الموقعكوس ، كاردامینا: الموقعكوس ، بسالیدي: الموقع

جزيرة كوسمطاعم
H2Oتوين دراغونبیترينو

انواع مختلفة : نوع الطعام
كاردامینا ، كوس: الموقع

انواع مختلفة :نوع الطعام
تاون ، كوس: الموقع

صینى: نوع الطعام
تاون ، كوس: الموقع

https://www.greeka.com/dodecanese/kos/accommodation/kos-grecotel-kos-imperial-thalasso/photos-1/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/accommodation/kos-mitsis-blue-domes-exclusive/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/accommodation/kos-gaia-palace/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/eat-drink/restaurants/kardamena/h20/
https://petrino-kos.gr/
https://www.greeka.com/dodecanese/kos/eat-drink/restaurants/town/twin-dragon/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

جزيرة ساموس
 :الممیزات

.والطبیعةالنبیذومصانعالرائعةوالشواطئوالتاريخاآلثارعلم
:كیفیة الوصول إلى ھناك

.دوليمطارفیھايوجد

جزيرة ساموس معالم
شالالت بوتاميكھف فیثاغورسنفق يوبیلینوس

جزيرة ساموسشواطئ
شاطئ لیموناكیاشاطئ بوتوكاكيشاطئ تسامادو

https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/sightseeing/tunnel-eupalinus-samos/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/sightseeing/samos-cave-pythagoras/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/sightseeing/potami-waterfalls-samos/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/beaches/tsamadou/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/beaches/potokaki/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/beaches/lemonakia/


الیونان-سفارة دولة قطر  دلیل الیونان السیاحي

جزيرة ساموسفنادق

سامینا انمنتجع دوريسا سیسايدمنتجع بروتیاس بلو

ساموس ، كارلوفاسي: الموقعساموس ، فیثاغوريون: الموقعساموس ، فیثاغوريون: الموقع

جزيرة ساموسمطاعم
كالمیسجیالوسأفروديت

انواع مختلفة : نوع الطعام
فیثاغوريون ، ساموس: الموقع

يوناني :نوع الطعام
ماراثوكامبوس ، ساموس: الموقع

يوناني : نوع الطعام
كوكاري ، ساموس: الموقع

https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/accommodation/samos-proteas-blu-resort/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/accommodation/samos-doryssa-seaside-resort/photos-1/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/accommodation/samos-samaina-inn/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/eat-drink/restaurants/pythagorion/aphrodite/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/eat-drink/restaurants/marathokambos/gialos/
https://www.greeka.com/eastern-aegean/samos/eat-drink/restaurants/kokkari/kalamies/
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