إزاي تسافر تتفسح بأقل ميسانية؟
كل الناس بتحتاج لوقت االحتفال والفسح بعد تعب في الشغل طول أيام وشهور السنة من غير راحة .االحتفال مش الزم
يكون بفلوس كتير علشان يبسطك .بس السفر بيعتبر طريقة من طرق االحتفال .لما بتفكر في السفر ،اول حاجة بتيجي في
بالك هي الميزانية ومصاريف السفر الكبيرة .اكيد السفر زي أي حاجة بتكلفك فلوس ،بس في طرق كتير تخليه بأقل
االمكانيات .في المقال ده هنتكلم علي اهم األطئٍخ اٌزً ثزخطز ػٍى ثبٌه ٌّب رفىز فً اٌظفز؛ اِزً ٚفٍٓ ٚاساي رظبفز ثؤلً
ٍِشأٍخ.

اٌزٛلٍذ اُ٘ حبجخ
ٌ ٛوبْ ػٕذن رفبٍ٘خ اخزٍبر ِؼبد اجبسره ٚطفزن ،دٖ ِّىٓ ٌظبػذن وزٍز فً رٛفٍز فٍٛصِ .ثال ٘زاللً أحظٓ ػزٚف
ٌزذاوز اٌظفز فً ٔؾ األطجٛع ٚدي طجؼب ِغ لبػذح .اٌّظبفزٌٓ اًٌٍ ثٍحجشٚا فً اٌٛلذ اٌـح ثٍٛفزٚا ِئبد اٌجٍٕٙبد
ػٍى رذوزح أ ٚغزفخ ،ػىض إٌبص اًٌٍ ثٍخزبرٚا اٌٛلذ اٌغٍط .خٍٍه ػٍى دراٌخ ثّٛاطُ ٚاجبساد اٌجٍذ اًٌٍ أذ راٌحٙب.
اًٌٍ ٌؼزجز ِٛطُ اجبساد فً ثٍذ ِّىٓ ٌؼزجز ٚلذ ػغً فً ثٍذ ربٍٔخ ٚاٌؼىض ؿحٍح .فً وزٍز ِٓ اٌّٛالغ ثزظبػذن رمبرْ
ثٍٓ أٔٛاع اٌزذاوز فً وً ٚلذ ِٓ أٚلبد اٌظٕخ.

حذد اًٌٍ ِّىٓ رـزفٗ
حبٚي رمذر حجُ اٌفٍٛص اًٌٍ أذ ِخــٙب ٌزحٍزه ػٍؼبْ رمذر رحذد اٌٌٛٚبره .حبٚي رمٍُ اٌّـبرٌف اًٌٍ ٘زذفؼٙب
ٕ٘بن ِٓ إلبِخ ِٚزافك ٚاوً.

اطزخذَ جذٚي ثٍبٔبد ػٍؼبْ رحظت ٍِشأٍزه
اطزخذَ جذٚي ػٍؼبْ رىزت وً اٌحبجبد اًٌٍ ٘زحزبج رـزفٙب ٚػذد٘ب ٚرىٍفزٙب .اٌجٍبٔبد ثزؼًّ :اٌزؤػٍزح ،اٌزحالد
اٌجٌٛخ ،اٌزحٌٛالد ،اإللبِخ ،اٌزظٛق  ،االوً ٚاحزٍبجبره ِٚـبرٌفه اإلضبفٍخِّ .ىٓ راللً ِٛالغ ػٍى االٔززٔذ ثزظبػذن
فً حظبة رىٍفخ اٌزحٍخ ثبٌىبًِ ثّـبرٌفه اٌؼخـٍخ ا ٚوزبثخ جذٚي اٌجٍبٔبد اٌخبؽ ثٍه فً ٚرلخِ .زٕظبع رؼًّ حظبة
اٌٙذاٌب ٚاٌزذوبراد .اػًّ لبٌّخ ثبٌٕبص اًٌٍ ٘زحزبج رججٍ٘ ُٙذاٌب لجً ِبرظبفز.

ِغ السَ رظبفز ِٓ ألزة ِطبر
ِّىٓ رٛفز فٍٛص ٚراللً رحالد أرخؾ ٌّب رظبفز ِٓ ِطبراد ؿغٍزح ا ٚثؼٍذح ػٓ ِىبْ ثٍزهِ .ثال ٌ ٛأذ ػبٌغ فً
اٌمب٘زح ِّىٓ راللً رحالد أرخؾ ٌ ٛطبفزد ِٓ ِطبر ربًٔ فً ِـزِ .زذٚرع ػٍى رحالد جٌٛخ ثض ثبٌجحث ػٍى
جٛجً ا ٚاالرـبي ثؼزوخ طٍزاْ٘ .زاللً اٌىزٍز ِٓ اٌّٛالغ ػٍى االٔززٔذ ٌٍّمبرٔخ ثٍٓ أطؼبر اٌزذاوز ِٛٚاػٍذ٘ب ٌىً
ػزوبد اٌطٍزاْ.

ادفغ ِمذِب
حاول تحجز وتدفع اإلقامة والمواصالت قبل ماتسافر ثبطزخذاَ ثطبلخ االئزّبْ اٌخبؿخ ثٍه .اٌحجش ِمذِب ٍ٘ٛفزٌه
ػزٚف أحظٓ ٚإِىبٍٔخ اٌّمبرٔخ ثٍٓ اٌؼزٚف .غٍز اْ ٘ ٛاٚفز ٛ٘ ،ثزضٗ أطٚ ًٙأطزع .اطؤي ثٕىه أ ٚمٛد ػٍى
ثطبلبد ِىبفآد اٌظفز .ثزٛفزٌه ِىبفآد ػٍى األٍِبي اًٌٍ ٘زظبفز٘ب غٍز أٙب ثززجؼٍه جشء ِٓ اٌفٍٛص اًٌٍ ؿزفزٙب.
ٌّؼٍِٛبد اوزز ػٓ ثطبلبد ِىبفآد اٌظفز اطؤي ٔمٛد ِّٚىٓ رزبثغ أطؼبر اٌؼّالد ِٓ خالي رطجٍك ٔمٛد ا ٚاٌّٛلغ
االٌىزز.ًٔٚ
طبعا السفر حاجة مكلفة بس بشوية حسابات وبحث ممكن تسافر بأقل تكلفة ممكنةٚ .فمب ٌٕظزٌخ اٌظؼبدح ،طؼبدره ثزشٌذ ِغ
اٌٛلذ ٌّب ثزـزف فٍٛطه ػٍى اٌظفز .حبٚي رظبفز ٚرؼززي اٌظؼبدح ثفٍٛطه.

