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، ومنھ تتجة إلى جولد كوست ،  Brisbaneاغلب الرحالت الدولیة إلى كوینزالند تھبط على مطار بریسبین 

اذا كانت رحلتك داخلیة  إلى جولد كوست فان جولد كوست تحتوي على مطار صغیر ومن المطار یمكنك 
 الذھاب إلى الفندق الذي ستقیم بھ .

 
 مطار بریسبین 

Brisbane Airport 
 

بریسبین مركز والیة 
كوینزالند وجمیع الرحالت 

الدولیة تھبط على ھذا 
 المطار .

 
اذا كانت رحلتك مع جوالت 

سیاحیة فسوف تجد من 
ینتظرك في المطار لینقلك 

إلى الفندق الذي سوف تقیم 
 بھ .

 

 

 مطار بریسبین 
 

Brisbane Airport 
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اما اذا كانت رحلتك وحیدا دون جوالت فیمكنك اخذ المیني باص لنقلك إلى الفندق الذي سوف تقیم بھ فیرجاء 
 منك الحجز المسبق للفندق لتكن مطمئنا .

 
 عند وصولك ونھایة اجراءات المطار اتجھ إلى قسم المعلومات لیرشدك این یمكنك العثور على المیني  باص .

 -توجد حافلیین (باص ) للذھاب من بریسبین إلى جولد كوست وھما :
 
 
 
1-con-x-ion  

 -لمزید من االطالعات :
www.cxn.com.au 

 
 
 
 
 
 
 
 
2-Coachtrans 
 

تنقل الركاب  إلى جمیع الفنادق الموجودة 
باص یومیا من  20في جولد كوست ، تقریبا 

 مطار بریسبین إلى جولد كوست .
 

یستغرق الوصول إلى جولد كوست حوالي 
 دقیقة . 60~90
 

 -لمزید من االطالعات:
www.coachtransonline.com.au 

 
عن طریق المیني  باص یمكنك الحجز 

للذھاب والعودة إلى المطار عن طریق االنترنت او بسؤال سائق الباص 
 والحجز لوقت عودتك .

 تعتبر خدمات ھذا الباص دقیقة جدا .
 -االسعار في الباص :

 دوالر استرالي  44للبالغین 
 دوالر استرالي  20لالطفال 
 اطفال  ).2بالغین+2دوالر استرالي ( تتكون من  107العائلة 

 -لمزید من االطالعات عن مطار بریسبین :
www.bne.com.au 
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مطار دولي صغیر ، ان الرحالت الدولیة 

التي تھبط في ھذا المطار اكثرھا  من 
الرحالت المحلیة ، ویمكنك اخذ  المیني 

باص حیث ینقلك  إلى الفندق الذي سوف 
 تقیم بھ   .

 
ینقلك  إلى جمیع الفنادق في جولد كوست ، ویمكنك الحجز  Gold Coast Tourist Shuttleھذا الباص 

 لنقلك وقت العودة إلى المطار .
 دوالر استرالي . 45دوالر استرالي ، للعائلة  18سعر الذھاب فقط 

ساعة على مدار ایام  24یعمل 
 السنة .

 
 -لمزید من المعلومات :

www.gcshuttle.com.au 
اذا كنت ترید استخدام الباص في 

مدینة جولد كوست ، یمكنك 
ایام  3شراء بطاقة لیومین او 

 واستخدام الباص براحة .
 

  Gold Passعند شراء بطاقة 
یمكنك استخدامھا لباص المدینة 

Surfside  كذلك ،و یمكنك
شرائھا عن طریق االنترنت أو 

 السوبر ماركت .
كذلك من طرق المواصالت من المطار إلى  الفندق 

 Surfsideاستخدام باص مدینة جولد كوست  
Busline 

 
 -التاكسي :

ولكنة مرتفع   Surfside Buslineیوجد تاكسي 
السعر قلیال ویملك نفس ممیزات وخدمة المیني 

 باص . 
 -لمزید من االطالعات عن المطار :

www.goldcoastairport.com.au 

  

 مطار جولد كوست 
 

Gold Coast Airport 

 

 


