
  
یعد مطار میونیخ بعد فرنكفورت من اكبر 
  35المطارات في المانیا ، وھو یقع على بعد 
 90كیلو متر من قلب المدینة ، وتھبط تقریبا 

 خط من الخطوط الجویة على  مطار میونیخ .
 
 

    )Munich Airport Centreیحتوي المطار على صالتي وفي وسطھم مركز للتسوق كبیر جدا ھو (
باالضافة للمواصالت وكذلك المقاھي والمطاعم ، حیث یمكن للمسافر قضاء اوقات رائعة قبل البدء في اجراءات 
 المغادرة باالستمتاع بالتسوق او تناول وجبة خفیفة او ارتشاف فنجان من القھوة تجعلة یستعید طاقتھ وحیوتیھ .
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 مطار میونیخ 
 

Munich Airport  – MUC 
 Flughafen München 

 



 .  2011وذلك في عام  1ولقد تم اختیار مطار میونیخ كافضل مطار في اوروبا واعتبر  رقم 
 

ننصح السادة المغادرین دائما بمعرف صالة المغادرة الخاصة برحلتھم لیتسن لھم المغادرة بھدوء وراحة ، وال 
 یسیطر علیھم القلق والتوتر في البحث والسؤال عند المغادرة .

 
 بالنسبة للمواصالت من المطار إلى المدینة فھي آمنة ومتوفرة ومتعددة .

 
 نذكر بعض المواصالت التي یمكنك استخدامھا للذھاب من المطار إلى قلب مدینة میونیخ .

 
 سیارة االجرة ( التاكسي ) -1
 

مقابل صالتي المطار تتوفر سیارة االجرة باالضافة للعدید من 
اشخاص   4او   3الشركات الخاصة بسیارات االجرة ، اذا كنتم 

فاالفضل حتما استخدام سیارة االجرة ، حیث تنقلكم إلى قلب 
 یورو تقریبا لالربعة اشخاص . 60المدینة بسعر 

 
اشخاص فعلیكم سؤال شركات    4اما اذا كنتم اكثر من 

 سیارات االجرة عن سیارة اجرة اكبر حجما  .
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تقدم بعض الفنادق خدمة مطار (توفیر المواصالت ذھاباً وایاباً من وإلى المطار بسعر خاص) فان كنت قد حجزت  
 مسبقا فعلیك بسؤال الفندق الذي سوف تقیم بھ اذا كانت ھذه الخدمة متوفرة لدیھ .

 
 المترو  -2
 

كبیر     Sوھي واقعة بین صالتي المطار وعالمة المترو ھي حرف   S-Bahnمحطة المترو في المطار ھي 
دقائق تتمثل حركة القطار للذھاب من المطار لقلب المدینة ، وقلب المدینة    10، حوالي كل    باللغة االنجلیزیة ، 

متمثل في ( ساحة مریم العذراء ) 
ومحطة القطار المركزیة في میونیخ 
، بعد ذلك یمكنك استخدام مترو اخر 
او اتوبیس للذھاب للمكان المقصود 

 الذي تود الذھاب الیھ .
 
 
 
 
 

دقیقة   45یستغرق القطار حوالي 
للوصول لقلب المدینة ، وسعر 

 یورو .  12التذكرة حوالي 
 
 
 
 
 
 الحافلة ( الباص )-3
 

، تنقلك من ھذه المحطة إلى   Lufthansa Airport Busوسط صالتي  المطار توجد محطة للباص وھي 
   Hauptbahnhofالمحطة المركزیة للقطار في میونیخ وھي 

 
تتمثل حركة الباص من المطار كل 

 دقیقة . 20
 یورو   10.50سعر التذكرة للبالغین 

 یورو .  5.50لالطفال 
ویمكنك من محطة الباص 

Lufthansa Airport Bus   ،
الذھاب إلى بعض المدن االوروبیة 

 والنمسا . 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.munich-airport.de 
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