
 مرحبا بكم في خيت هورن
 

  . أعزائي الضيوف
 

مرحبآ بكم في قريتنا  خيت هورن في المطعم – عائلة دي يونغه منذ ان بدأ

جدتي في عام ١٩٥٨ العمل في  الفندق دي دامس فن دي يونغه،من ذالك

الوقت ونحن  نشارك بيت الضيافة مع ضيوف من مختلف أنحاء العالم

 كان جدي ويليم لدية شركة لمقاوالت والبناء  وكان قسم الكبير من المبنى
 يتكون من بيت االقامة و الفندق-والمطعم .

 
اأكتشف المغامرة في قريتنا في خيت هورن انه نوع من الريف الهولندي

 المثالي وتعرف عىل جذور عائلتي من خالل
 اإلقامة في احد غرف اقاربنا

 
 
 
 

 

ا ب ح مر

...



نحن نتفهم ان اإلقامة عندنا في خيت هورن قد يكون فية نوعا من التحدي وذالك بسبب

 آن كل شيء في منطقتنا يتحرك  ببط (منطقة بطيئة)  هنالك قنوات مائية في كل مكان وهنالك البط وضفادع
 هل تستطيع أن تستيقظ مبكراً؟

 تسعى عائلتنا  في خيت هورن جاهدة الي االنتقال إىل حالة االسترخاء قدر اإلمكان أثناء بدأ العمل   حتى إتمامها
 نحن نريد أن ننقل لكم المحبة والثقافة الريفية و خيت هورن الذي تعلمنا من جدتنا

 
 قم بلقاء عائلتنا في الفندق تذوق من الحصاد المحلي في مطعمنا واستمتع به

 هنالك مناضر طبيعية فريدة من نوعه لمتنزة الوطني ويربن _فايدنخيث البيئة واألراضي الرطبة
 نحن نعرف خيت هورن الن عائلتنا تعيش منذو أجيال وتعمل هنا وهنا أيضا

  يتعايشون ، دعنا نشارككم قصصنا المحلية، و المناطق جميلة واي مناطق النابضة بالحياة
 واي مناطق هادئة، حيث يمكنك تنزه سيرا عىل األقدام او ركوب الدراجات او حيث

 او اين يمكنك أن تأجر قاربا او أن تجد مكانا لتتناول الطعام فيها، سوف تجد حسن الضيافة في خيت هورن
 

 نتمنى أن تستمتع بإقامتك متى احتجت اىل التواصل مع عائلتنا اتصل بنا عىل االتصال هاتفي
االتصال من خالل رسائل النصية او الواتساب 003152361360

info@dedamesvandejonge.nl اوعن طريق االيميل
 لألسف لم نتمكن بعد من تقديم الضيافة التي نتمنها لكم

بعد االنهاء من جائحة ومن تباعد لمسافة ١.٥ متر نأمل أن نتمكن من مساعدتكم ع والكن ألسف الشديد اليزال هنالك الكثير من الضيوف

 بعيدون عننا ا
اضافة إىل اإلقامة في دامس يمكن أيضا التمتع بوجبة لذيذة ان جأت للعمل ام للترفيهه دامس يقدر ان ينظمها الکم  الرجاء جلب     

اوراق فحص مرض الكرونا معكم ا

ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا

نيابة عن عائلة دي يونغه. غابرييال
(تحيةخاصة عن طريق) تالمس المرفق

 غابريال
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      ثالثة أجيال من الضيافة
بدأت جدتي خيسيه دي يونغا تأجير الغرف منذ عام ١٩٥٨ حتى (قام بتاجير غرف أطفالها) وفي أوائل الستينات عندماظهرت

السياحة في خيت هورن بدأ هنالك الكثير من هذا  التطورات،  نحن نأكل من ما هو موجود ونكون جزائا منه كضيف في حياة

العائلة وفي  الفيلم لمخرج (بيرت هان) الذي تم تصويره في نهاية الخمسينات من القرن الماضي يحتوي عىل مشاهدمناضر

خالبة من خيت هورن، جدي ويليم دي يونغه كان له شركة خاصة وجدتي ايضا كان تريد أن يكون من رائدات األعمال و أتى

وقت لتوسيع األعمال وذهب جدي وقام بعمل إضافات عىل البناء، وكانت هذآ الخطوة األوىل هو سرير والفطور كل غرفة كان

لها مغسل خاص بها مع ماء الحار والبارد وكانت جدتي حتى وقت متأخر من الليل تستقبل جدتي خيسيه الضيوف من كل

 .حدب وصوب بدون معرفة اية للغةغير الهولندية وكانت قد درست في المدرسة االبتدائية لبضع سنوات فقط
 
 
 

لوحة جدارية لعائلة دي دامس

 

سرعان ما أدركت والدتي ، االبنة الكبرى للعائلة ، رولي دي يونغه أن صناعة مطاعم و الفندقة كانت لطيفة للغاية ،

فقد ساعدت في الفندق وحصلت عىل مطعمها وأوراق العمل.تم إجراء تجديد عىل غرفة الحديقة وغرف الفندق

والشرفة الكبيرة عىل الماء عندما تولت رولي العمل من والدتها. لقد طورت عروض متعددة في عىل مدى األيام

للضيوف مع قوارب ، وهنالك عشاء ، وإقامة ليلية ، وما إىل ذلك ، آنها بزوغ  فجر و حقبة جديدة
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في عام 2005 قررت أن أضع خيت هورن عىل الخريطة

الدولية وبدأت في جذب الضيف اآلسيويين لقد وقعت

في حب الثقافات المختلفة ونحن نعمل عىل توسيع عائلة

مع مواقع (Giethoorn Hospitality الضيافة لدينا

 (متعددة في الصين
 

قصة و قصيرة طويلة في نفس الوقت ، سيدات دي 

يونغه هم جذورنا. إن هوية فندقنا الصغير الحجم ، عىل

الرغم من أننا نخطو خطوة أكبر من حيث الخبرة مع إيماءة

نحو شخصية) Giethoorn إىل التاريخ الثقافي ونقاء

الشركة ، من صنع أيدي السيدات: الجودة من أجل الحياة

Uutواألطباق النقية مع المكونات الطازجة و
Giethoorn) والراحة والضيافة اإلقليمية وكل شيء

.متوفر لالستمتاع الكامل بوقت
 

كعائلة ، ننظم الكثير ونعمل مع العديد من األطراف مثل 

، Weerribben - Wieden National Park مديري
والمقيمين ورجال، (Uut Giethoornوالشركات الزراعية

األعمال في القرى والمدن الثقافية والتاريخية في

.المنطقة
 

ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا

  وانا، غابريال، نعم كذالك مع اسم عائلة (ايسلبروغه) نعمل بعدما تداولنها من يونفه هذا
الفندق. و عىل جانب الطريق بجوار الفندق ، نبيع بعض  المنتجات المحلية ، وقدمت للضيوف جوالت بصحبة مرشدين ،

وأخذت العديد من  الضيوف في الجوالت  ، و اقدم المساعدة في المطبخ أيضا . ذهبت إىل مدرسة إدارة الفنادق الدولية في

ليوواردن ، كما كان متوقًعا تقريًبا.ألنه باإلضافة إىل شغفي بأجمل منطقة في هولندا ، لدي أيًضا شغف للتواصل اإلبداعي ،

أجريت دراسة أخرى في أمستردام. بعد العمل في سلسلة فنادق رائدة في مجال التسويق ورائد السوق في حجوزات الفنادق

قمت بتبديل غرب هولندا بمغامرة القرية مرة أخرى! بمكونات جديدة ، بناء حديقة أعشاب ، ، (Booking.com (عبر اإلنترنت

ميناء صغير ، تحول جديد للشركة وبناء شرفة أكبر عىل الماء ، الفندق اآلن في بداية مرحلة جديدة بجودة أعىل.بالطبع مازال
 مع نفس الجو حسن واالهتمام بالبيئة والقيم االجتماعية
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 الفندق

مرحبا بك في فندق ومطعم دي دامس فن يونغه

تشعر انك في بيتك عند اإلقامة عند عائلتي مصغرة ومحبه ومرتبطة ببعضها

في خيت هورن تمتع بحياة وبالريف الهادي وتتمشى عىل طول القنوات

وانغمس في  األجواء المحلية ثقافة المتداولة حول شخصية المرأة و لقد

تقاسمها وتداولها تاريخ عائلة دي يونغه دامس   تمتع بالغرفهم المريحة، و

عند استقاضك في الصباح تخيل هنالك أصوات  البط و الدجل وأبدأ يومك

 بوجبة إفطار هولندية نموذجية
تذوق األطباق األصلية و خالصة بمكوناتها  الطبيعية من منطقة اوت خيت

 هورن
 آن خدماتنا الشخصية مستوحاة من خبرة  جدتي خيسيه و فينسي
التنظيم في يبدأ مثال بيوم طويل في الحديقة الوطنية او فعالية او رحلة

 مدرسية في خيت هورن عائلتنا
 يصبح ممكنا ان تكتشف شيئا هنا ويمكنك آن ترتب الشي الخاص بك
 تريدا النضمام الي نزهة لرؤيته الحيوانات مثل النمور او الفئران المائية
مطعم وغرفة حديقة جميلة محاطة بمكان لالجتماعات الخاصة وشرفة يطل

 عىل المياه حيث أنت
 يمكنك إعادة الشحن في الشمس و في مختلف أرجأ داخل وخارج الغرف
  الفندق ال يوجد الرتابة عند عائلتنا وعائلتنا متنوعة مثل ضيوفنا وتنظيم
إجتماع بجانب الماء و الجلوس عىل الشرفة لجلسة استراحة استخدم غرفة

حديقتنا غرفة الحديقة لعشاء خاص او االجتماعات او استنشاق الهواء النقي

خالل التمشي  لمدة نصف ساعة في القرية القديمة  انطلق الي البحر المفتوح

و انطلق من رصيف المراكب الصغيرة خلف الفندق للقيام برحلة بحرية
الغرف في الفندق دامس مختلفة وليست واحدة، اذا كان لديك حجز لإلقامة

لليلة واحدة، يمكنك اختيار نوع الغرفة الكن سوف تتفاجأ كيف يظهر لك
 !الغرفة بضبط
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ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا

سوف يكون مفاجأة، انت سوف تعرف بالتأكيد انك تقيم

في غرفة اقربائنا فندقنا يعتبر بمثابة نقطة انطالق مثالية

 لرحلة الكتشاف الطبيعية من خالل
اكتشاف مدن وقرى مثيرة لالهتمام ثقافيا و تاريخيا مثل

 بلوك زايل، فولن هوفا، وستين فايك والحديقة الوطنية
ويقع فيدن ، فيرريبن و فريسالند، ودرينتا عىل مرمى

حجز ايضا قد يكون لتدابير المتعلقة( بجائحة كوفيد ١٩)

 ذات تاثیر عىل إقامتك مع عائلتنا
التباعد االجتماعي ضروري للحفاظ عىل سالمة ضيوفنا

وعائلتنا أيضا االولوية القصوى في ذالك هو اتباع

اإلرشادات الحكومية داخل دامس دي يونغه وذالك حسب

المنطقة األمنية في ايسللند و معهد الملكي لصحة العامة

 والبيئة الذي يرحب بكم ويقوم بكل شيء لكم
وسوف نعمل عىل توفير إقامة ممتعة وآمنة و صحية أثناء

 تواجدك معنا
حقا تحتاج إىل مساعدة في الضيافة!! اذن عليك مراعاة

 المسافة المطلوبة
قم بمقابلة عائلتي التي ترغب في ترحيب بكم في اجمل

 مكان في هولندا
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ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا

 (تأجير الدرجات الهوائية( مقابل مبلغ مالي
استأجر القوارب :القوارب الكهربائية عديمة الضوضاء،

قوارب الشراعية او رحالت مائية مقابل مبالغ مالية

 تنضيف يومي
 صالة مشتركة /مكان مشاهدة التلفاز

 خدمات الشاتل (المكوكية) مقابل أجور إضافية
 تسجيل المستمسكات شخصية بعدالوصول و َالمغادرة

 تسجيل الوصول  و المغادرة وخزن األمتعة
 خدمة التذاكر /الفاكس/جهاز االستنساخ

 غذاء معلب /جهاز تلميع االحذية
 محل للهدايا /بدالت زفاف

 خدمة الكي المالبس
مجالسة األطفال /رعاية األطفال ٢٤ ساعة

 غرفة اجتماعات ، صاله االحتفاالت، خدمة الغرف
 

 الخدمات
 في الخارج: مصطبة شمسية، مصطبة (تراس)، حديقة 

الحيوانات األليفة :غير مسموح في غرف الفندق وبنسبة

للمطعم الرجاء االستعالم مسبقاً لمعرفة اإلمكانيات

 المتاحة
األكل و الشرب: الوجبات -طعام األطفال، والفطور في

 داخل الغرف(في زمن كوفيد ١٩)، بار ، مطعم
االنترنت :الواي فاي  متوفر في جميع أنحاء النزل وهي

خدمة مجانية

مواقف السيارات :مواقف المخصصة  للسيارات

 مجانية، يمكن ركن السيارات عند النزل. وحجز موقف
  سيارات ليس ضروريا

 

 المرافق واإلمكانيات
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ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا

األسعار يبدأ من  € 170,00

في خرختن هاوس خيت هورن الذي هو(السرير مع الفطور الصباحي) وهذا النزل يقع في مركز خيت هورن ويمتاز بمكان

جميل وذو اطاللة جميلة عىل القناة المائية انها مزرعة جميلة قد تم إعادة ترميمها ويتكون من ثالثة غرف ضيافه ويوجد

في كل غرفه الحمام الخاص بها ويتكون من دش ومرحاض خاص بها. يوجد بها شراشف نظيفه وكذالك مناشف نضيفه

أيضا وخزانة مالبس وجهاز تلفزيون و خدمة الواي فاي مجانية والقهوةوشاي مجاناً  اليوجد لي نا في هذا النزل المطبخ

لذالك تقديم وجبة اإلفطار يقدم في مطعمنا. 

 

  األسعار يبدأ من € 170,00
 

هذا المجموعة من الغرف هو اضغر حجما وابسط من ناحية

التاسيس مقارنة مع بقية غرف الفندق ويوجد فيها جهاز

التلفزيون والراديو وخزنة نقود(قاصه) وكذالك عىل كراسي

ويوجد فيها الحمام الذي يتكون من دش ومرحاض 

 

الغرف األساسية 
السعر يبدا من € 210,0

غرف مؤسسة بشكل تقليدي ويحتوي الغرف عىل جهاز

.تلفزيون وراديو وطاولة وعىل حمام ودش
 

 الغرف المريحة 
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غرف ل ا

 المزرعة 

 احجز االن 
HTTPS://BIT.LY/3U04L9O



 GastrOma Geesje كين) في مظهر إبداعي. يقدم
قائمة جديدة ولذيذة َمن األطباق (3 أو 4 أطباق) كل يوم مع اختيار نوع اللحوم أو األسماك أو إذا كنت نباتيا . قابل

للتكيف بشكل طبيعي مع المتطلبات الغذائية ويتم تحضيره بدون آية المواد المسببة للحساسية. إذا كان لديك أي

.أسئلة ، يرجى إرسال بريد إلكتروني أو طرح سؤال عند وصولك
 

 المطعم

محضرة تقليديًا ومستوحاة من الفصول، (Uut Giethoorn) هي أطباق المحلية GastrOma Geesje األطباق من

نشأت من ثقافة الطعام الريفية ، صحية ومليئة بالعناصر الغذائية الجيدة ، (Geesje من Gieterse (فن الطهي

هي تعلم كيفية التعامل مع الطعام بمعرفة أكبر ، لتقدير معرفة الصناع / Uut Giethoorn الفكرة وراء منتجات

المزارعين بما تأكله وكيف يتم إنتاجه وإعداده. إنها طريقة طهي بشكل يراعون فيه الدقة مع الكثير من الخضار

 

(من الذي في الداخل؟ (من أي بلد أنت؟ 
 

ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا
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ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا

كل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لنا إلرضاء ضيوفنا بكل ما تقدمه لنا الطبيعة في ذلك اليوم.ينتج مطبخنا أطباق تعتمد

.عىل أحسن المنتجات من السوق ، طازجة جًدا ، و من الموجوده في الوقت الحالي والموسمية
 

يتم تحضير األطباق بالكثير من الحب والذوق والحرفية.ستجد في المقدمة حسن الضيافة والخدمة ، واألسلوب 

.الشخصي والكثير من الحب لفن الطهو ومحيطنا الجميل
 

كل يوم هناك خيار من اللحوم العضوية أو األسماك  واألكل  نباتي.يسعدنا مراعاة متطلباتك الغذائية وأي شيئا قد 

 تفضله .هل ما زلت ترغب في تلقي قائمة؟لمجموعة أو عشاء خاص؟  سوف نقوم يتهية ما قد تطلبه
 

 قائمة الطعام
 

قم بزيارتنا واستمتع بجلسة شاي في دامس دي يونغه . استمتع بفترة ما بعد الظهيرة عىل الشرفة أو في غرفة

. الحديقة الخاصة دامس دي يونغه
 

.احجز شاي في  دي دامس اآلن ابتدأ من 24.50 يورو للشخص الواحد 
 

نحن نقدم مزيجًا من الوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة مصحوبة بمجموعة متنوعة من الشاي الفاخر باختصار حيث 

. االنغماس الخالص في أجواء خيت هورن
 

شاي ذو جودة عالية
 

10



Giethoorn 

 
نسمة 2723 

يعيش معظم جيترسن في جزر خاصة 

Geytenhorn االسم األصلي 
عمل له دعائية جيدة من خالل فلم عام 1958 

وسيلة النقل الرئيسية: القارب 

جسرا 177 

أفضل 20 مكانًا سياحًيا في العالم 

شركة كانال تاون للتراث العالمي 
 مدرج عىل قائمةالتراث العالمي لمحافظة علية 

الوطنية ، تبلغ مساحتها أكثر Weerribben Wieden جزء من حديقة 

من 10000 هكتار

 
 

ة

ذو اصالة و محلية ومخلصه أ

 
المقارنة الوحيدة التي يمكن إجراؤها مع القرية األكثر خصوصية في 

اوفرايسل يتطابق مع الساحل  في ، Giethoorn   مقاطعة

الشرقي إليطاليا وتحمل اسم البندقية. بالطبع ليست كبيرة مثل

شقيقتها ، لكن السالم ومساحة الكبيرة والطبيعة هي بالضبط ما

يجعل البندقية الهولندية رائعة للغاية. الجسور التي ال حصر لها

والتي تؤدي عبر المياه الجميلة إىل المزارع الخالبة تجعل كل زائر

.يقع تلقائًيا في حب هذه القرية المائية المميزة
 

  في القرن الثالث عشر تأسست عىل يد رهبان من البحر األبيض  
  لمتوسط. عند العمل في األرض ،وجدوا الكثير من قرون الماعز 
ولهذا السبب أطلقوا هذا التسميه عىل هذا  القرية خيت هورن ،

أدى التنقيب عن .Giethoorn .والتي نشأ منها اسم  قرون الماعز

الخث إىل إنشاء برك وبحيرات.تم حفر القنوات والخنادق لنقل

 الخث.ونتيجة لذلك ، تم بناء العديد من المنازل عىل جزر صغيرة
. اليمكن الوصول إليها إال عن طريق جسور أو القوارب

 

تاريخ خيت َهورن
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ة  ي ب ر ع ل ا غة  ل ل ا

 
 

ركوب الدراجات في خيت هورن والمناطق المحيطة بها 

 
– Weeribben والمنطقة المحيطة به الطريقة المثىل للتعرف عىل هذه المنطقة الجميلة. تقدم Giethoorn يعد ركوب الدراجات في 

Wieden National Park ، طرًقا جميلة لركوب الدراجات في الجبال ترشدك عبر القرى الخاصة والطبيعة الجميلة. بعيًدا عن الدواسات
  يمكنك زيارة طبيعة حدائق درينتا في الحديقة الوطنية فيربي بايدنن

يقع فندقنا عىل حدود أجمل حديقة وطنية في هولندا. الحديقة الوطنية عىل مراكز زوار ونقطة  Weerribben-Wieden تستضيف السيدات حديقة 

.المعتمدين Weerribben-Wieden National Park معلومات فحسب ، بل لديها أيًضا شبكة معلومات من مضيفي ومضيفات
 

الركوب في خيت هورن 
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تعتبر رياضة القوارب الشراعية في خيت هورن ، والتي تسمى أيًضا برياضة القوارب ، فريدة من نوعها في هولندا. عند 

اإلبحار في قارب  النموذجي ، فإنك تستخدم قوتك العضلية وتمسك بشجرة بونت (ذو العمر المديد ) ، يبلغ عمق قنوات

De Gieterse و Bovenwiede مترًا كحد أقصى وينتهي بك األمر مع شجرة البنط ذو طبقة الرملية  المتصلبة . إنه جهد
.جيد ويستوعب عادة ما يصل إىل خمسة أشخاص عىل متنها

 
رحلة بالقارب في خيت هورن 

 
القرية القديمة) والمنتزه الوطني) Giethoorn مع وجود فندق دي دامس  عىل الميناء الصغير ، تبدأ الرحالت البحرية عبر 

Weerribben – Wieden. جرب رحلة عىل القنوات الضيقة ، مروراً بمزارع Gieterse الجميلة وأبحر تحت العديد من

الجسور. لدينا جوالت بالقوارب تتسع لما يصل إىل ثمانية أشخاص وقوارب سياحية تتسع لما يصل إىل 52 شخًصا.

.بالطبع يمكنك أيًضا اإلبحار في قارب الصامت بنفسك ، وحجز القارب
 

إلبحار الشراعي في خيت هورن

تسمى  مركبة  ecosloop اكتشف خيت هورن في مركب شراعي (بيئي)؟ هذا ممكن من الميناء الصغير لي . إن 

.شراعية تعمل بالطاقة الكهربائية وتتسع لما يصل إىل ثمانية أشخاص بمحرك صامت

اإلبحار في خيت هورن 

 يبحر قارب الصامت في خيت هورن 

التمشي في خيت هورن والمناطق المحيطة بها 

المشي في جيثورن تجربة خاصة. سيرًا عىل األقدام فوق الجسور عىل طول المياه أو عبر الطبيعة البرية لمتنزه 

Weerribben-Wieden الوطني. الفندق هو نقطة االنطالق لشبكة تقاطع المشي في Giethoorn والمنطقة

المحيطة. تتوفر طرق جميلة للمشي لمسافات قصيرة وطويلة. ال تدع هذه شيء يفوتكم ، فهو ممتعة في  كل ايام

. السنة



DE DAMES VAN DE JONGE HOTEL RESTAURANT
BEULAKERWEG 30

8355 AH
GIETHOORN

NETHERLANDS
 

COORDINATES:
LAT: 52.7514046,

LON: 6.080771599999999

العنوان و األتصال 

+31 521361360

info@dedamesvandejonge.nl

https://bit.ly/3u04l9o
  احجز االن

http://dedamesvandejongerestaurant-hotel.guestcentric.net/+31%20521361360
http://dedamesvandejongerestaurant-hotel.guestcentric.net/+31%20521361360
http://dedamesvandejongerestaurant-hotel.guestcentric.net/+31%20521361360

