
  
كم عن وسط المدینة ،  12یبعد مطار فرانكفورت 

 ویعد ھذا المطار اكثر مطارات المانیا ازدحاما .
 

 -یحتوي ھذا المطار على مبنیین ، وتقسم القاعات كتالي :
 ) 1( في المبنى رقم   A-B-Cقاعات : 
 )  2( في المبنى رقم  E-Dقاعات : 

 
، والذي تتمثل حركتھ كل دقیقتین بین المبنى االول والثاني ،  Skylineقطار  2والمبنى  1ویربط بین المبنى 

 وھو مجاني .
 

عند رغبتك في مغادرة فرانكفورت ، واستخدام التاكسي للذھاب للمطار علیك بالتوضیح لسائق التاكسي ، عن 
الخطوط الجویة التي سوف تكون رحلتك علیھا ، ویرجع السبب لكون مطار فرانكفورت كبیرجدا واختصاراً 

 للوقت .
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 مطار فرانكفورت 

 



  
یحتوي مطار فرانكفورت على جمیع 

التسھیالت التي تقدم للمسافرین ، فھو 
یحتوي على بنك باالضافة لجھاز صراف 
اآللي ومكتب صرافة ومحالت للتسوق ، 

) فھو Tegutاما محل السوبر ماركت (
، وبالنسبة   1یوجد في مبنى رقم 

لردھات الطعام فانھا متوفر في المبنى 
 . 2و 1رقم 

 
 

یمكنك االنتعاش باخذ شاور في المطار ، 
 یورو . 6وذلك مقابل 

 
 

 كما یمكنك االستمتاع بوقتك باستخدام
 Wi-Fi  دقیقة مجاني .  30، وذلك لمدة 

 
 ویمكن للمسافرین االستفسار عن طریق وجود كاونتر للمعلومات خاص بالمسافرین .
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كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى قلب 

 -مدینة فرانكفورت :
 

نتحدث اوال عن القطار ، كوسیلة نقل 
من الممكن استخدامھا من المطار 

 -للذھاب إلى قلب مدینة فرانكفورت :
 
 -القطار : -1
 
 

 في الطابق االرضي . 1یوجد محطتین للقطار في المبنى رقم 
 

 احد ھذین القطارین یتجھ إلى جمیع مدن المانیا .
، ھو المعني بنقلك إلى قلب مدینة فرانكفورت (انظر الصورة ) ،  Regional Train -S-Bahnاما االخر وھو 

، یتوجھ ھذا القطار إلى قلب   S8 و S9علیك التوجھ إلى محطة القطار المذكورة وشراء التذكرة من خطوط 
 -المدینة ویتوقف عند محطتین وھما :

 
 . Hauptbahnhofمحطة القطار المركزیة   -1
 . Hauptwache محطة االخرى   -2

 See Dunia - Frankfurtفرانكفورت                                                           -شوف الدنیا  

 

 



  
دقیقة ،  ویستغرق من الوقت للوصول إلى قلب  15تتمثل حركة القطار المتجھ إلى قلب مدینة فرانكفورت كل 

 دقیقة . 11فرانكفورت حوالي 
 یورو . 4.50سعر التذكرة لھذا القطار 

 
 سیارة االجرة ( التاكسي ) -2
 

یستغرق من الوقت للوصول بالتاكسي 
 30إلى  20إلى قلب المدینة ، حوالي من 

دقیقة ، اما سعر االجرة للتاكسي حوالي 
 یورو في المتوسط . 30
 

في المطار یمكنك  2و 1مقابل مبنى 
 مشاھدة محطة  سیارات االجرة .

اشخاص فان اختیار  4او   3اذا كنت 
التاكسي كوسیلة مواصالت من المطار 

 إلى قلب المدینة من دون شك من االفكار الصائبة .
 

 Lufthansaفي حالة اردت الذھاب من المطار إلى المدن الواقعة في اطراف مدینة فرانكفورت ، فان الحافلة 
ھي المعنیة بذلك ، حیث یمكنك اخذ ھذه الحافلة من المطار للوصول للمكان المقصود من المدن الواقعة في 

 اطراف فرانكفورت .
تقدم بعض الفنادق خدمة مطار ( توفیر مواصالت تجلبك من المطار إلى الفندق والعكس عند المغادرة ، ولكن 

 علیك الحجز المسبق دون شك ).
 www.frankfurt-airport.com -لمزید من االطالعات عن مطار فرانكفورت :
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