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كیلو متر   18یقع مطار فیینا الدولي على بعد 

تقریبا جنوب المدینة ، حیث یحتوي على جمیع 
التجھیزات الحدیثة التي تجعل المسافر في اتم 

 الراحة .
 
 

یمكنك مشاھدة العدید من الخدمات التي تجعلك اكثر راحة واطمئنان في المطار ، فبعد االنتھاء من اجراءات 
جوازات السفر ، وعند وصولك إلى صالة القادمین في المطار ، یمكنك مشاھدة العدید من الخدمات منھا جھاز 

الصراف االلي وصرافة ، باالضافة للمكتب السیاحي كما یمكنك شراء بطاقة لجوالك من المطار ، باالضافة 
 لوجود بعض المحالت للتسوق . 

 

  
 مطار فیینا الدولي 

 
Vienna International 
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اذا كانت رحلتك للبلد  
المقصود عن طریق الجوالت 

السیاحیة فحتما سوف تجد 
من ینتظرك في المطار لینقلك 

 للفندق الذي سوف تقیم بھ .
 
 

بعض الفنادق في فیینا لدیھا 
خدمة مطار ذھابا وایاب (من 
وإلى المطار ) ولكن یتوجب 

 علیك الحجز مسبقا ، فتذكر ذلك جیدا .
 

بالنسبة للفنادق التي لدیھا ھذه الخدمة في الغالب یكون السعر اقل  من االنتقال بالسیارة االجرة من المطار إلى 
 المدینة .

 
 -سوف نتحدث عن بعض وسائل المواصالت لكي یتسن لك االختیار فیما بینھا :

 
 سیارة االجرة (التاكسي ) -1
 

اذا كنتم ثالثة اشخاص او اربعھ فما فوق  فحتما بان سیارة االجرة ھي الوسیلة المناسبة ، حیث یمكنك مشاھدة 
 مكتب لسیارات االجرة ، و یمكنك السؤال عن سیارة اجرة للنقلك من المطار إلى المدینة .

 
 كما یمكنك مشاھدة سیارات االجرة امام بوابات المطار الخارجیة . 

 
 یورو  48اشخاص فیمكنكم اخذ سیارة كبیرة للذھاب إلى قلب المدینة ، والسعر حوالي  4في حالة كنتم اكثر من 

 یورو الربعة اشخاص .   40إلى    35اغلب سیارات االجرة تقریبا اجرتھا من المطار إلى قلب المدینة حوالي 
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 )Airport Driverومن الشركات المشھورة لسیارات االجرة ( 
 www.airportdriver.at 

 
تستخدام جمیع سیارات االجرة (التاكسي ) في فیینا العداد فقط ھناك حالھ استثنائیة ال یستخدم فیھا العداد ، وھي 

عند رغبتك للمغادرة فیینا والذھاب إلى المطار ، فعلیك االتفاق مع سائق التاكسي مسبقا ، في الغالب یكون 
 یورو .    40إلى  38السعر حوالي 

 

 
 حاول دائما ان تكن متیقنن من بوابة المغادرة بالنسبة لك حتى ال ینتبك القلق والتوتر في وقت المغادرة . 

 
اما اذا كنت على غیر درایة كافیة بمدینة فیینا ، وكانت رحلتك االولى ، ولدیك عائلة فاالفضل عدم استخدام 

 الباص او القطار .
 

 القطار 
  -یوجد قطارین للنقل من المطار إلى قلب المدینة :

 
 Bahn-S7قطار اكسبریس   -1

ینقلك ھذا القطار إلى قلب المدینة 
دقیقة ، اما السعر   26في غضون 

 یورو ، 4.40فھو 
 
وعند الوصول للمحطة المركزیة  

Wien Mitte Station  
یمكنك االنتقال في المترو واالتجاه 

إلى المكان المقصود ، االنتقال 
للمترو بنفس التذكرة ھذا للتذكیر 

 فقط .  

 

 

www.airportdriver.at
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 CAT (City Airport Train)قطار  -2
 

دقیقة  16ھو عبارة عن قطار حدیث ومتطور ، یستمر في المسیر بال توقف حیث ینقلك إلى المدینة في غضون 
بعد الوصول إلى ھذه المحطة یمكنك مواصلة    Wien Mitte Stationویتوقف فقط عند المحطة المركزیة 

 طریقك إلى المكان المقصود عن طریق احدى سیارات االجرة .
 

 یورو  12سعر التذكرة  
 دقیقة .   30تتمثل حركة ھذا القطاركل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من المواصالت كذلك 
 

 االحافلة (الباص )
 

یوجد باص في المطار ینقلك إلى 
مناطق مختلفة من المدینة ، 

ویستغرق الوصول من المطار إلى  
 دقیقة . 30قلب المدینة 

 
 یورو  8سعر التذكرة للبالغین 

 یورو   4لالطفال 
 

لمزید من االطالعات للمطار فیینا 
 الدولي 

www.viennaairport.com 

 

 

www.viennaairport.com
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VAT Refund 

 
 استرداد ضریبة 

 
یجب ان تعرف بانھ عند شرائك باكثر 

یورو ، ھنا یحق لك الحصول   75من 
على استرداد ضریبة ، حیث تعطى في 

اغلب االماكن التسویقیة والمركز ، 
استمارة  للملئ البیانات الخاصة بك ،  
ولكن یتوجب علیك ابراز جواز سفرك 

% من قیمة  31، فیحق لك استرداد 
المشتریات عند تسوقك ، وذلك لسترداد اموالك ، في الغالب تسترد الضریبة في المطار، اال ان بعض المحالت 

 یعطیك قیمة الضریبة في المدینة وقبل مغادرة البالد .
 

 یتوجب علیك االحتفاظ بالفواتیر للتتمكن من الحصول على قیمة الضریبة لمشتریاتك .
 

عند قررك لمغادرتك للنمسا یتبوجب علیك وضع جمیع مشتریاتك في حقیبة بمفردھا ، ونذكر في حالة كانت 
یورو ، وعند وصولك إلى كاونتر اجراءات االمتعة یتوجب علیك التوضیح للموظف   75المشتریات باكثر من 

الكاونتر بان ھذه الحقیبة تحتوي على مشتریات تستحق استرداد ضریبة ، فیقم الموظف بوضع عالمة على 
 )Customالحقیبة خاصة بذلك ، بعد ذلك یتوجب علیك حمل الحقیبة إلى الجمارك (

 
 
، یقوم موظف الجمارك بالختم على الفواتیر   318 –317 –196—195وھي تتمثل عند البوابات التالیة  

واعادتھا الیك ، في الغالب ال تفتح الحقیبة ولكن لالحتیاط ضع جمیع المشتریات فیھا ، یقوم الموظف باكمال 
اجراءات الحقیبة وارسالھا في الشحن فیما یتوجب علیك بعد االنتھاء من اجراءات الجوازات ، ان تتجھ القرب 

 صرافة اوبنك لعرض ورقة استرداد الضریبة واستیفاء حقك قبل مغادرة البالد .
 
 
 
 

نود التنبیھ إلى نقطة ولكم حریة االختیار 
في االصغاء او عدمة ، ال تقم بوضع بعض 
المشتریات للستحقق استرداد الضریبة في 

حقائب اخرى ، فربما لن یعجبك الحال 
 وسوف تكون االجراءات اكثر تعبا . 

 

 


