
                              See Dunia - Berlinشوف الدنیا برلین      

 برلین مدینة كبیرة ، ولكن المناطق السیاحیة تقع في قلب برلین 

 المترو  -1
مترو برلین معروف عالمیا بشدة نظامة ، یوجد 

 مسارین مختلفین للمترو 
U – Bahn 
S – Bahn 

 
 
 
 
 

 
ان مترو برلین سھل االستعمال وغیر معقد ، فاذا 

 كان لدیك البطاقة الترحبیة
 Berlin Welcome Card   فاستخدام

المترو مجاني ، احیانا یوجد بالقرب من الفندق 
المقیم  بھ محطة للمترو ، اذا لم تكن تملك بطاقة برلین الترحیبیة فعلیك قبل الصعود إلى المترو شراء 

تذكرة من الجھاز االلي الخاص بذلك او عن طریق الشباك ، ال یوجد مكان معین لوضع التذكرة واقتناء 
المترو ولكن احیانا بغتة یسال الموظف عن التذاكر ، وفي حالة عدم وجود تذكرة لدیك فان علیك 

 یورو . 40غرامة 
 

 

 المواصالت  في برلین
 

Transportation Berlin 

 

 

  

في القائد السیاحي لبرلین  تم االستعانة 
 بعالمتین لتوضیح وسیلة المترو 

U  وھي تعني المترو ذو السرعة الطبیعیة
 S  تعني المترو السریع اكسبریس 

افضل الوسائل لمشاھدة مدینة برلین ھي االستعانة بالجوالت السیاحیة المحلیة ویمكنك طلب ذلك من 
 الفندق المقیم بھ ، لكن اذا اردت التجول وحیدا فالرجاء قراءة التالي بعنایة . 
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انظر الصورة  یمكن للموظفین على شباك المترو مساعدتك في المعلومات التي تود االستفسار 

 عنھا ,   كما یمكنك الحصول على خریطة المترو من شباك التذاكر او من داخل المترو . 
 

 

  

عند شرائك التذكرة او بطاقة برلین الترحیبیة  یجب تفعیلھا على الجھاز 
 الخاص بذلك قبل الشروع بالصعود إلى المترو .

Wittenbergplatz داخل المحطة            

ال  تنسى تفعیل 
 البطاقة 



 

  

 

 خریطة مترو  برلین 
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 الباص 
 

تحتوي الباصات في المانیا على افضل االنظمة دون شك 
 ولكن الصعوبة في معرفة المسارات المتجھة الیھا .

ننصحك بھ ان كنت ترید الذھاب   200– 100باص 
بباص ، فیمكنك من خاللة مشاھدة برلین كاملة ، ننصحك 

بھ الن قلب برلین ھو مركز مسارة فھو سھل جدا ومع 
  Berlin Welcome Cardبطاقة برلین الترحیبیة 

 فان استخدام الباص مجاني . 
( او شراء تذكرة لیوم واحد تتضمن تنقلك  للیوم  

 كامل ) .

 
 
 
 
 
 

 
 تاكسي 
 تاكسي یوجد في برلین ، في قلب المدینة باالضافة إلى محطات التكسیات . 700حوالي 

الضوء في اعلى التاكسي اذا كان مضيء  فھو یعني وجود زبائن بداخلھ ، اما اذا كان غیر مضيء 
 فھو یعني بانھ لیس بھ احد . 

 یورو ، ھذا النظام یشمل اللیل والنھار معا . 1,58یورو بعد كل كیلو متر   4یبدا عدد التاكسي من 
اما بالنسبة للحقائب اذا كنت ترید وضع حقائب في صندوق التاكسي الخلفي فان عن كل حقیبة واحدة 

 یورو . 1
بقي ان تعرف بان 

التاكسي في مدینة برلین 
ارخص من مدن المانیا 

 الباقیة . 

 

 

 

  

لمزید من االطالعات عن 
 المواصالت في برلین : 

www.bvg.de 


