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اذا كانت رحلتك عن طریق الجوالت السیاحیة فانك سوف تجد من ینتظرك في المطار ، سواء كانت رحلتك على 

 مطار نیس او مطار باریس .
 

اما اذا كانت رحلتك بدون جوالت سیاحیة فانھ من مطار نیس 
( وھي اقرب مدینة فرنسیة إلى إمارة  موناكو )   ، یتعین علیك 

للذھاب إلى موناكو ، حیث یتوقف الباص في  110استخدام الباص 
 العدید من االماكن في موناكو فال تقلق .

 
Nice Airport   -   Monaco   -   Menton 

 
 -اشیاء نذكركم بھا :

 
 20للذھاب من المطار فقط إلى إمارة موناكو قیمة تذكرة الباص 

یورو ، اما اذا اردت الذھاب إلى موناكو ثم العودة مرة اخرى إلى 
 یورو . 32المطار فیتعین علیك دفع تذكرة الباص بقیمة 

 دقیقة . 30تبدأ حركة الباص كل 
 

ویستغرق الوقت للوصول إلى مونت كارلو من مطار نیس حوالي 
 دقیقة .  30
 

 -لمزید من االطالعات :
http://en.nice.aeroport.fr/ 

 
 

وسیلة المواصالت االخرى للذھاب إلى 
 موناكو ھي 

 
Heli Air Monaco  

الذھاب إلى إمارة  موناكو عن طریق 
 Heli Airالھلیكوبتر حیث تقدم شركة 

Monaco    یورو . 120ھذه الخدمة مقابل 
 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.heliairmonaco.com   

 
 Arriving Monacoالوصول إلى موناكو                      
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من باریس والمدن الفرنسیة االخرى 

باالضافة لدول اوروبا یمكنك استخدام 
 القطار للوصول لمحطة مونت كارلو .

 
 

ومن محطة القطار في مدینة نیس إلى 
محطة القطار في مونت كارلو یستغرق من 

 دقیقة . 20الوقت للوصول حوالي 
 
 
 
 
 
 

إلى كانت مقیما  في مدینة نیس الفرنسیة 
وترید الذھاب إلى موناكو فیتعین علیك 

 للذھاب إلى ھناك . 100استخدام الباص 
 
 

حیث یكون مسار ھذا الباص كتالي من 
مدینة نیس الفرنسیة إلى  إمارة  موناكو 

   Mentonومن موناكو إلى مدینة 
 الفرنسیة .

 
 یورو .  1قیمة التذكرة فقط 

 
Nice - Monaco - Menton 

 
دقیقة ، حیث  15حركة الباص لھذا المسیر كل 

 یمكنك االستمتاع بالمناظر الخارجیة في طریقك .
اما اذا كنت تقیم في موناكو وترید الذھاب لمشاھدة 

مدینة نیس الفرنسیة فان الباص المذكور ھو 
 االفضل لھذا الغرض .

 
 
 
 

نوجد محطة  الباص  امام مكتب المعلومات 
 السیاحیة في مونت كارلو .

 

 

محطة قطار مونت كارلو م  
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اما اذا كنت ترید الذھاب 
بالتاكسي من مطار نیس  فان 

اغلب سیارات االجرة ال 
تستعمل العداد ، لذلك یتوجب 

علیك سؤال السائق عن السعر 
 قبل الجلوس في التاكسي .

 
 90وفي الغالب یكون السعر 

 یورو .
 
 

اشخاص او  3في حالة كنتم 
اكثر االفضل استخدام سیارة 

 االجرة . 
 
 
 

 

 جمیع الباصات في موناكو  لدیھ محطة   امام مكتب المعلومات السیاحیة موناكو . 

 


