
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً ا صا ً مخصّ  لشارلي شابلن، الفنان واإلنسان. كتشف متحفا

 

 

داخل خصوصیة بیتھ 'لو مانوار'، ف حیاة شارلي شابلن العائلیة نسى في جمیع  انحاء المتحف: اكتشعش تجربة ال ت
تفتك زیارة باالستودیو الھولیوودي، تنزه داخل الحدیقة  وال ع بجولة ال سابق لھا عبر دیكورات أكبر أفالمھاستمت

 .'ذي ترامب' الختتام جولتك  -البوتیك والمقھى

 جاھز للمغامرة؟

 

یمكنك اكتشاف الموقع من خالل تطبیق بلغتك (البرتغالیة أواالسبانیة أواالیطالیة أوالصینیة أوالروسیة أوالعربیة 
 .  2017ربیع  أوالھندیة) انطالقا من أوالیابانیة

 .زیارتك وتیرة مع تزامناھذا الموقع الرائع مختلف دیكوارت  ستسمح لك ھذه الطریقة باستكتشاف و

 

 

 

 الوصول & االتصال 

 
 عالم شابلن

Route de Fenil 2 
CH-1804, Corsier-sur-Vevey 

 بك في ابحرم

 عالم شابلن



 سویسرا
 

 +  422 422 842 41 (الدولى) 
 فرنك سویسري/ دقیقة 0.08سعر المكالمة:  

 
Contact@chaplinsworld.com 

 
 
  

ل ا  متحفمواعید 
 

 *.17 الى الساعة 10یومیا من الساعة 
 16اء التذاكر فى الشباك حتى الساعة شر *
 

 المدة المتوسطة للزیارة: ساعتین ونصف

 tickets.chaplinsworld.comاشتر تذاكرك لعالم شابلن اونالین منذ اآلن عبر 

 

 

ات  ن وا لحی ا لوجباتممنوع دخول  ا اول  ن  وت

قین معا ل ل متاح  لموقع  ا  دخول 

 

 المجموعات والجوالت بمرافقة مرشد

 
 شخص كحد ادنى   15

 یوما قبل الزیارة 15متاح فقط بالحجز المسبق 
 

ار كب ل لشباب /ا  فرنك سویسري 18    ا
 فرنك سویسري 27بدال من     سنة)  16(اعتبارا من 

 

 فرنك سویسري  180   بمرافقة مرشد محددة السعر تجوالال
 شخصا  لكّل مرشد كحدّ أقصى  20ل

 عدد محدود وتذاكر الدخول غیر مشمولة 
 

  معلومات اضافیة
sales@chaplinsworld.com 

 

لتذاكر لموسم  ا  2020أسعار 

 
 المتحف او الشباك االلكتروني)(الشراء فى شباك تذاكر 

 
ار كب ل  فرنك سویسري 27    ا

   سنة) 16(اعتبارا من 
 



لشباب  فرنك سویسري 18    ا
   سنة مشمولین) 15الى  6(من 

 
ا     األطفال ن  مجا

 سنوات) 6(اقل من 
    

  فرنك سویسري 25    كبار السن*
 سنة) 60(اعتبارا من 
    بطاقة تحدید الھویة* بعد تقدیم 

 

 فرنك سویسري 24    الطلبة*
   بطاقة تحدید الھویة م* بعد تقدی

 

 فرنك سویسري  73  اشخاص) 4 تذكرة عائلیة (
   اطفال 3شخصین كبیرین مع طفلین أو شخص كبیر مع 

 
 

قین معا ل ا  االشخاص 

ار كب ل  فرنك سویسري 24     ا

 فرنك سویسري 16     األطفال

 

 

 بطاقات التخفیض التالیة مقبولة: 

 > مزید من المعلومات Riviera Card بطاقة  •

 Passeport Loisirs بطاقة  •

  Lavaux بطاقة النقل •

 غیر مقبولة. AMS و Raiffeisen ي بطاقات 

 

  

 


