
 
كم من جنوب فرانكفورت  3تبعد ھایدلبرغ 

 كم من مدینة شتوتغارت . 120و
 
 

تتوفر قطارات كل ساعة على االقل لنقلك من  
دقیقة ، وتختلف القیمة فھي تتراوح  90فرانكفورت إلى ھایدلبرغ وتستغرق الرحلة حوالي من ساعة واحدة إلى 

 یورو . 28إلى 18مابین 
 
 

( مانھایم ).وتبعد ھذه المدینة عن ھایدلبرغ  Mannheimویتوجب علیك تغییر القطار مرة واحدة في مدینة 
كم ، وبھا یمكنك العثور على العدید من القطارات التي تنقلك للمدن الكبرى في المانیا باالضافة  إلى  20حوالي 

 كل من سویسرا  وفرنسا .

 See Dunia - Heidelbergھایدلبرغ                                                -شوف الدنیا  

  
 كیف یمكنك الوصول إلى ھایدلبرغ 

 
Get in Heidelberg 

 

 محطة القطار ھاید لبرغ 



  
تتجھ إلى مانھایم  S-Bahnفھناك العدید من القطارات المحلیة 

Mannheim  ویستغرق من الوقت من محطة قطارات ھایدلبرغ ،
 یورو . 5دقیقة،  بقیمة  20حوالي 

 
  Lufthansa -وتقدم شركة لوفتھانزا : الخطوط الجویة االلمانیة  

 
قاعة القادمین ،  1حافالت من مطار فرانكفورت من ترمنال رقم 

 Crowne Plazaإلى ھایدلبرغ تنقلك إلى مقابل فندق  B3خروج 
( الواقع في قلب المدینة ) ویستغرق من الوقت حوالي ساعة واحدة 

 48رحلة یومیا ، فقط یتوجب علیك الحجز المسبق قبل  11وھناك 
 ساعة من رحلتك .

 
 االسعار كالتالي :

 یورو 25للذھاب او االیاب فقط : بقیمة 
 یورو  46للذھاب واالیاب معا : بقیمة 

 
اذا كان لدیك تذكرة لوفتھانزا ( اي كانت رحلتك على خطوط 

 یورو . 2لوفتھانزا االلمانیة ) فیمكنك الحصول على خصم بقیمة 

 See Dunia - Heidelbergھایدلبرغ                                                -شوف الدنیا  

 

 



عند وصولك محطة القطار ھاید لبرغ  
تنقلك إلى   )33-32فان الحافالت رقم (

البلدة القدیمة ومركز المدینة في 
 ھایدلبرغ .

 
ال تعتقد انھ من االفكار الصائبة ھو 

المشى من محطة قطار ھایدلبرغ إلى 
قلب المدینة ، نقول لك انھ من االفكار 
 الخاطئة جدا فكن على وعي لما نقول .

 
من المحطة الرئیسیة للقطار یمكنك 
الذھاب براحة تامة إلى قلب المدینة 

 باستخدام لترام او الحافلة .
 

 یوجد مكتب للمعلومات السیاحیة امام محطة القطار .
 -سیارات  االجرة :

 یورو . 12التاكسي ینقلك من محطة القطار إلى قلب المدینة تقریبا بقیمة  
 

 DB :- www.bahn-com/p-en -لمزید من االطالعات عن القطارات في المانیا 

 See Dunia - Heidelbergھایدلبرغ                                                -شوف الدنیا  

 

 

www.bahn-com/p-en

