
 
اذا كان الفندق الذي تقیم بھ في قلب المدینة ن 

فاربما في ھذه الحالة ال تحتاج للمواصالت 
فیمكنك الذھاب إلى اغلب المناطق سیرا على 

 االقدام .
 
 

كذلك في احالة اختیارك االستعانة بالجوالت المحلیة ، فانك لن تحتاج إلى وسائل المواصالت المختلفة لمشاھدة 
 معالم البلد واالماكن السیاحیة والتاریخیة .

 
 ونتحدث عن وسائل المواصالت بالتفصیل 

 سیارة االجرة (التاكسي ) -1
 

اذا كنتم ثالثة اشخاص او اربعة فان التاكسي ھو االفضل 
 خاصة ان كنت مع عائلتك ولدیك اطفال ز

 
تستخدیم جمیع سیارات االجرة في فینا العداد ن ویستوعب 

 كل تاكسي اربعة ركاب .
 

یورو ، ثم یضاف بعد ذلك لكل كیلو متر   3.66یبدأ العداد ب
 یورو .  1.42

 
ویعتبر التاكسي في النمسا رخیص ، مقارنھ مع دول اوروبا االخرى ، ویمكنك العثور على سیارات االجرة في فینا 

 في اماكن مختلفة فھى منتشرة في جمیع ارجاء فینا مثل االماكن السیاحیة والتسوقیة وغیرھا ....
 

 
تستخدام جمیع سیارات االجرة (التاكسي ) في 
فینا العداد فقط ھناك حالھ استثنائیة ال یستخدم 
فیھا العداد ، وھي عند رغبتك للمغادرة فینا 

والذھاب إلى المطار ، فعلیك االتفاق مع سائق 
التاكسي مسبقا ، في الغالب یكون السعر حوالي 

 یورو .    40إلى  38
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 المواصالت 
 

Transportation in Vienna 

 

 



  
الوسیلة االخرى من وسائل المواصالت في 

 فینا ھي 
 

 U-Bahnالمتــرو 
 
 

تحتوي فینا على نظام للمترو رائع جدا ن كما 
یمكنك استخدام المترو للذھاب إلى اغلب 
االماكن من تسوقیة وتاریخیة وسیاحیة 

 وغیرھا .
 
 

دقائق تتمثل حركة    7إلى    2خطوط ، في خالل    5ویوجد للمترو 
 القطار .

 
وسعر التذكرة للخط الواحد المتجة إلى مسار واحد ھو بالنسبة 

 یورو  1.20یورو ، االطفال    2.20للبالغین 
 
 

اما في حالة انك اردت استخدام المترو لعدة مرات فیمكنك شراء 
 احدي ھذه البطاقات  ونوضح االسعار ن حسب الساعات 

 
 

یمكنك استخدام ھذه البطاقة في عدة مواصالت مختلفة وھي (الباص 
 والمترو ولترام )

في حالة استخدام المترو بغیر تذكرة او بطاقة وتم ظبطك فیتوجب 
یورو سواء كنت سائح او  100علیك دفع غرامة مالیة تقدر ب 

 مواطن .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعر  الساعات 

 یورو   7.60 24

 یورو  13.30 48

 یورو  16.50 72

 یورو   38.40 ایام  8
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البد قبل استخدام البطاقة من  تفعیلھا 
في احدى االجھزة المنتشره في 

المحطات ، بعد التفعیل یبدا التوقیت 
 للبطاقة .



  
یستخدم للذھاب إلى اطراف مدینة   S-Bahnخط المترو 

   S7فینا ن اما للذھاب للمطار فیستخدم نفس الخط 
ساعة   24في یومي الجمعة والسبت فان المترو یعمل 

 متواصلة .
 

 -لمزید من االطالعات :
www.wienerlinien.at 

 
 

Tram 
 لترام 

 
، مسیر ھذا للترام على سطح االرض  1865یعتبر ترام فینا من لترامات القدیمة في العالم ، حیث بدأ العمل في عام 

 خط .  29(على الشارع ) ولدیة 
 

 الباص 
 

خط ، ولكن اذا كانت رحلتك االولى ولم تكن على درایة كافیة بفینا  145یتوفر في فینا نظام جید جدا للباصات ، وب 
 ، فاالفضل عدم استخدام الباص . 
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