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 تحتوي مدینة شنغھاي  على مطارین ھما 

 
1– Pudong    ( بودنغ) 
 

یتمیز ھذا المطار بانھ عصري جدا و كبیر، كما ان جمیع الرحالت 
 الدولیة تھبط علیھ وكذلك البعض من الرحالت الداخلیة .

 
 وجمیع الخطوط الجویة العربیة تھبط علیھ كذلك .

 
 40ھذا المطار عصري جدا ومجھز باحدث التكنولوجیا ویقع على بعد 

كیلو متر من مدینة شنغھاي  ، باالضافة الحتوائھ على صالتین للركاب 
 ) .  1و 2( ترمنال 

 
 
 

 
 

  2جمیع خطوط الدول العربیة تھبط على ترمنال 
 یمكنك العثور على بنك  وجھاز الصراف اآللي

 )A.T.M ، باالضافة لمكتب صرافة وتغییر العملة (
 كل ذلك تحت سقف ھذا المطار العصري . 

 
 

 

 
 Shanghai Airportsالمطار                                
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 كیف یمكنك الذھاب إلى المدینة من المطار 

 
 

ھناك عدة طرق للذھاب إلى شنغھاي  ، اال ان 
اكثرھا تمیز ھي الذھاب بالقطار االسنثنائي 

Maglev   وھو یعتبر من اسرع القطارات في العالم
كیلو متر ، كما ان الكثیر  431، حیث تبلغ سرعتة 

 یفضلون تجربة ھذا القطار .
 
 

ولكن اذا كانت لدیك حقائب ثقیلة فربما لن تناسبك 
ھذه التجربة ، لسبب بسیط جدا حیث انھ یتوجب 

 علیك عند الوصول إلى محطة شنغھاي  النزول ومن ثم استخدام التاكسي او المترو للوصول إلى مقصدك .
 
 

 .  ¥ 40، في حالة ابراز تذكرة الطائرة فانة یصبح  ¥ 50تذكرة ھذا القطار حوالي 
 

في الغالب اغلب الفنادق لدیھا خدمة مطار مجانیة ( مواصالت من وإلى المطار ) ، والبعض یقدم ھذه الخدمة 
 . ¥ 30بمقابل مادي وھو 

 
 
 
 
 
 
 

إلى   Pudongینقلك من مطار  1الباص رقم 
 90إلى  30في غضون   Hongqiaoمطار 

 دقیقة .
فینقلك إلى المدینة مقابل  5و  2اما الباص رقم 

22 ¥  . 

 

  

 

Maglev 
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كما یوجد العدید من الحافالت (الباصات) في المطار التي 
 تنقلك إلى المدینة وكذلك إلى المطار االخر في شنغھاي  .

 
 دقیقة .  20واكثرھا یتحرك كل 

 
 
 

 
الواقع بالقرب من    Airport City Terminalجمیع الباصات للذھاب إلى احد المطارین تبدأ حركتھا من 

 .  Nanjing Rdشارع 
 

 المترو 
 

  ¥ 7دقیقة وبسعر  75ویستغرق للوصول إلى المدینة  2یمكنك كذلك الذھاب لشنغھاي  بالمترو واستخدام مسار 
 .  People’s Sqحیث ینقلك إلى محطة 

 
وكذلك یمكنك استخدام المترو للوصول إلى مطار 

Hongqiao   ولكنھ سوف یستغرق الكثیر من
 الوقت للوصول .

 
اذا كنتم اكثر من ثالثة  اشخاص فیفضل الذھاب 

بالتاكسي إلى شنغھاي  ، ویكلف ذلك حوالي 
إلى قلب المدینة ، ویستغرق حوالي  ¥ 160

 ساعة واحده .
 

اما اذا اردت استخدام التاكسي في الوصول إلى 
  ¥ 200فان التكلفة حوالي     Hongqiaoمطار 

 

  

كیلو متر       431       
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 (ھونج كیاو )Hongqiaoمطار 

 
یعتبر ھذا المطار من اقدم المطارات في شنغھاي ، وتھبط جمیع الرحالت الداخلیھ علیھ . وبعض الرحالت 

 الدولیة .
 

 یمكنك الذھاب الیھ عن طریق الباص او المترو او القطار .
 

، كما ان اغلب الفنادق تقدم خدمة  ¥ 70إلى 100وتبلغ تكلفة التاكسي للذھاب إلى شنغھاي  من ھذا المطار حوالي 
 مطار مجانیة في حالة الحجز .

 
 انظر الخریطة .

 لمزید من االطالعات :
www.shairport.com  

اذا كان اختیارك للمواصالت التاكسي علیك االنتظار في الصف حتى تشتري التذكرة الخاصة بالتاكسي ، 
 وانتباه فال تقبل العروض التي سوف تعرض علیك في مساعدتك للعثور على سیارة اجرة او ما شابھ ذلك . 

 


