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 تقــع الحمامــات فــي الشــمال الشــرقي، علــى ســاحل الوطــن القبلــي، علــى بعــد حوالــي ســتين كيلومتــرا
ــر مناطــق الجــذب الســياحي شــعبية فــي تونــس. فســحر  جنــوب تونــس العاصمــة، وهــي واحــدة مــن أكث
 الحمامــات يجــذب مالييــن الســياح مــن تونــس والخــارج. وليــس مــن الصدفــة أن يختارهــا العديــد مــن

الفنانيــن لتصوير بعض المسلســالت وا�فالم أو ا�غاني

ــوض ــى الح ــواء عل ــي اله ــا ف ــر متحف ــي تعتب ــات، الت ــمين الحمام ــياحي ياس ــع الس ــب المنتج ــي قل ــع ف  يق
ــك بفضــل ــي الســتضافة المؤتمــرات والنــدوات، وذل ــي للبحــر ا�بيــض المتوســط ، فهــو موقــع مثال  الجنوب
والحديثــة. الكبيــرة  وإمكاناتــه  وبصريــة  ســمعية  بمعــدات  المجهــزة  القاعــات  مــن  كاملــة   مجموعــة 
  يســتضيف مركــز المدينــة للمؤتمــرات والمعــارض بانتظــام أكبــر المنتديــات الوطنيــة والدوليــة ويتعــاون

 مع المنظمات الدولية منذ عدة ســنوات

 مدرج "ســيزار" الذي يتســع لـ 450 شــخًصا بنمط الســينما، مع 03 أجهزة عرض فيديو، 03 شاشــات عرض،
02 مصــدح محمول، 03 مصادح ثابتــة، مكتب بمصدح ثابت
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ــة ــع شاش ــينما م ــروض الس ــخًصا لع ــعان لـــ 150 ش ــرض تتس ــا ع  قاعت
.عــرض فيديو ومصدحــان محموالن مع نظام صوتي حديث

.قاعة تتســع لـ 50 شخصا  .

.قاعة شــرفية للضيوف  
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  خــالل اقامتكــم فــي النــزل طــوال مــدة انعقــاد المنتــدى المواطنــي الدولــي فــي تونــس ســيمكنكم  
ــاء الشــبكات ــد للمنتــدى و مضاعفــة الفــرص للتبــادالت والنقــاش وبن ــة مــن الجــو الفري  االســتفادة الكامل

المهنية

فنادق ”لمدينة“ ياســمين الحمامات تعرض عليكم أســعارا تنافســية

لتكونــوا فــي قلب ا�نشــطة وللحد من كثرة التنقالت، احجزوا فــي أحد الفنادق التالية

االســتقبال بحســن   اســتمتعوا 
المدينــة فنــادق  فــي   والضيافــة 
 ياســمين الحمامــات (نــزل ســوالريا،
مســاحة فــي  المدينــة)   ديــار 
 مســتوحاة مــن التــراث المعمــاري
جــدا المميــز  الوســطى   للعصــور 

والمريح

:  يوفــر فنــدق لمدينــة ســوالريا  وتاالســو أماكــن إقامــة
فــي بالنــزل  خــاص  وشــاطئ  شــاملة   فاخــرة 
 الحمامــات. كمــا يقــدم خدمــات مــن فئــة 5 نجــوم
رياضيــة ألعــاب  وقاعــة   " "ســبا  إلــى   باÅضافــة 

والعديد من حمامات الســباحة

 يشــتمل مركــز الســبا  المتخصــص فــي العالجــات
المائية على غرفة مســاج وحمام تقليدي وســونا

      باÅضافــة إلى ذلك، يوفر

 ينقســم مســبح الحديقــة إلــى 3 مســتويات، ويحتــوي
.على حوض اســتحمام ساخن متكامل ووسائل ترفيه

.

.

Medina Solaria And Thalasso  طفــال وبرنامًجا ترفيهًياÈنادًيا ل

Hôtel Solria & Thalasso 5*****

مــن بالعديــد  االســتمتاع  للضيــوف   يمكــن 
الرياضيــة التماريــن  مثــل  النــزل  فــي   ا�نشــطة 
ــدون ــا تج ــاردو. كم ــدم والبلي ــرة الق ــة وك  والرماي
الفنــدق ناديــا لليخــوت وملعبيــن  بالقــرب مــن 

.للغولف

. كمــا يحتــوي علــى مطعــم ومقهــى بطــراز شــرقي

.

 نزل سوالريا و تاالسو

لمدينة سوالريا وتاالسو



يمكن أن يســتقبل فندق ســوالريا عائالتكم لقضاء إقامة ممتعة للغاية مع ا�صدقاء في مكان اســتثنائي  
تمكنكــم غــرف هذا الفندق من االســترخاء فــي جو من الهدوء والرفاهية  

ــر ــي.  ويوف ــاة اليوم ــن الحي ــاوز روتي ــن تج ــم م ــذي يمكنك ــة" ال ــار لمدين ــدق "دي ــفوا فن  اكتش
ــة. فبيئــة الفنــدق وهندســته المعماريــة ســتجلب  لكــم غــرف فندقيــة مريحــة ومهيئــة بعناي

لكم الهدوء والســكينة

.

.

Hôtel Diar Lemdina 4****

.

Hôtel Belisaire & Thalasso 4****



      ً  ً  

تــذوق الطبخ التونســي، وتراثنا الالمادي مــن الطبخ العائلي ومأكوالت ا�جداد
 هــل تريــد أن تكتشــف أرض تونــس المضيافــة، أرض التضامــن والــدفء اÅنســاني منــذ الــدوام، هــل ترغــب

أيضا في اكتشــاف بلدنا من خــالل خصوصياته الغذائية؟
 ســيقوم الطهــاة فــي فنادق"المدينــة" ياســمين الحمامــات بإعــداد أطبــاق مــن شــأنها أن تأخــذك إلــى عالــم

جديــد مــن النكهات الطبيعية وتقدم لك اكتشــافات فاخــرة، بعناية فائقة وخبرة

 تكمــن عظمــة مطبخنــا التونســي فــي حقيقــة أنــه ناتــج عــن لقــاء العديــد مــن الحضــارات القديمــة (البربريــة
ــن ــد م ــم العدي ــاج تراك ــل نت ــراث يمث ــو ت ــة ...) فه ــية والتركي ــة وا�ندلس ــة والعربي ــة والروماني  والقرطاجي
ــا ــن أيض ــدي لك ــراز التقلي ــى الط ــا عل ــة يدوًي ــة المصنوع ــات المحلي ــن المنتج ــا م ــات انطالق ــارف والثقاف  المع

المطــورة حتــى ال تترك مجــاًلا لÒضافات غير الضرورية أوالضارة
ــية ــة التونس ــاف الثقاف ــك باكتش ــمح ل ــطية تس ــة متوس ــي بيئ ــا ف ــا صحًي ــتتناول طعاًم ــدى، س ــالل المنت  خ

.وتقديرها بشــكل كامل

.

.



ستكتشــفون بال شك، بفضل المسالك
الســياحية التونســية المتنوعة، كيف 
 تطــورت بالدنــا عبر القرون من الثقافة 

 البربريــة، والحضارة القرطاجية
 والرومانية، مــرورÓ بالحضارة العربية

اÅســالمية، والحقبة االستعمارية
واالســتقالل وصوال إلى الزمن الراهن 

 اكتشــفوا تونــس ومناطقهــا
 !وتراثها الثقافي والســياحي

 اكتشــفوا مســالكنا الســياحية! فمــن
 خــالل المشــاركة فــي منتدانا، ســتتاح
ــاحة ــيع مس ــة لتوس ــا الفرص ــك أيًض  ل
ا�كثــر المواقــع  بزيــارة   االكتشــاف 

وشهرة أهمية 

 هنــاك إمكانيــة لتمديــد إقامتكــم بعــد المنتدى بيــوم أو أكثر أو القدوم قبــل انعقاده بأيام قليلة لالســتفادة
القصــوى مــن البالد وزيارة أشــهر معالمها (موقع قرطاج ا�ثري، متحف بــاردو، المدينة العتيقة

 ندعوكــم لتــرك حياتــك اليوميــة والروتيــن الــذي
 يحيــط بها لتكتشــفوا ثــراء تونــس وحضارتها التي
 تمتد Õلف الســنين وكل ما صنع شــهرتها. سيكون
ولكنكــم متناولكــم،  فــي  بأكملــه  تونــس   تاريــخ 
ــا ــة وريفه ــا الطبيعي ــا ببيئته ــتمتعون أيًض  ستس

مناطقها ومختلف 

 أرض الضيافة والدفء اÅنســاني
 اســتمتع بالمنظر الخالب لســيدي بو سعيد

تأمل فــي كل جمال قرطاج وهيبتها
!
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