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مطار اثینا جدید وعصري ویتمیز بمستوي عالي جدا ، وھو یعتبر من افضل المطارات في اوروبا ، حیث یستقبل 

 .ھذا المطار جمیع الرحالت  الداخلیة  والدولیة 
 
 

تعتبر المعامالت سھلة جدا في ھذا 
المطار حیث یمكنك تغییر وجھة 

من رحلة دولیة إلى رحلة ( رحلتك 
 5او ماشابھھ ذلك فقط في ) داخلیة 
 .دقائق 

 
 
 

وتتوفر بداخل المطار عدة خدمات 
مثل وجود بنك ووجود الصراف 

، وكذلك وجود    ATMاآللي 
مكتب االمانات للحقائب ، والرائع 

جدا ھو وجود متحف صغیر بداخل 
المطار  ، فان كان لدیك متسع من 
الوقت یمكنك مشاھدة ھذا المتحف 

وقضاء اوقات تفوح برائحة 
 .الثقافة 

 
 
 
 

 .واالجمل من ذلك ھو وجود فندق تابع للمطار یقع مقابال لھ 
 
 
 

ویمكنك استخدامھ لمدة   Wi-Fiكما یوجد بداخل المطار 
ساعة كاملة مجاني ، فاذا اردت استخدامھ  اكثر من ساعة 

فیمكنك اغالقھ  قبل اكمال الساعة وبعد قلیل مباشرة العمل بھ 
 .من جدید حیث یمكنك استخدامھ  ساعة اخرى 

 

 
 Eleftherios  Venizelosالمطار  الدولي                      
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 -:كیف یمكنك الذھاب للمدینة من المطار 
 

اذا كانت رحلتك مع جوالت سیاحیة فحتما سوف تجد من ینتظرك في المطار لینقلك إلى الفندق الذي سوف تقیم 
 .بھ 

 .اما اذا كانت رحلتك دون الجوالت السیاحیة فیمكنك الوصول لقلب اثینا بثالث طرق 
 

 او المترو  -)الباص (او الحافلة  -)التاكسي (سیارة االجرة 
  -:وسوف نسلط الضوء اوال على

 
 )الباص (الحافلة  

 X95      Airport Expressباص 
 

وخدمة    Syntagma، ومساره إلى قلب مدینة اثینا  عند میدان  5-4تقع محطة الباص في المطار مقابل البوابة 
ساعة ، ویستغرق الوصول إلى قلب میدان اثینا  24ھذا الباص 

 .دقیقة  90دقیقة إلى  60المذكور من 
 .یورو  5وسعر التذكرة للباص 

 .ویمكنك شراء التذكرة الخاصة بالباص من الكشك المقابل للمحطة 
 

 .فان الباص ھو االفضل للوصول إلى ھناك   Syntagmaاذا كان الفندق الذي سوف تقیم بھ بالقرب من میدان 
 

، وھو    Grande Bretagneیقع فندق 
من الفنادق القدیمة والمشھورة في اثینا 

 . Syntagmaفي میدان 
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 ;المترو 
 

یوجد في اثینا مترو عصري وبنظام راقي جدا وتكنولوجیا رائعة ، فان كان الفندق الذي سوف تقیم بھ بالقرب من 
 .محطة المترو فان المترو وسیلة جیدة للوصول إلى ھناك 

 
 یورو 8ثمن تذكرة المترو 

  

قبل استخدام المترو علیك 
بتفعیل تذكرتك في الجھاز 

 )انظر الصورة (الخاص بذلك 
 
 
 
 
 

اما اذا اردت الذھاب إلى 
فعلیك    Piraeusمیناء 

باستخدام القطار 
Suburban Railway  

 .من نفس المحطة 
 
 
 

 .یورو  8ثمن تذكرة القطار 
 
 
 
 
 

 

 

 شباك بیع تذاكر المترو في المطار 
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 ) التاكسي (سیارة االجرة 
توجد سیارات االجرة واالسعار ثابتة ومحددة وشاملة الحقائب ، حیث یمكنك  3-2من بوابة القادمین وعند البوابة 
 -:وھي كتالي) للیل والنھار (یورو ، ویختلف السعر بختالف االوقات  35الذھاب إلى اي مكان بداخل اثینا 

 
 یورو  35منتصف اللیل السعر  12فجرا إلى  5من 

 .یورو  50صباحا السعر  5منتصف اللیل إلى  12من الساعة 
 

سوف تالحظ بان الكل یستخدم العداد ولكن السعر محدد  -ویمكن الربعة اشخاص استخدام سیارة االجرة في كل مرة 
 . من المطار إلى قلب المدینة ، كما ذكرنا سابقا 

  www. aia.gr:    لمزید من االطالعات عن مطار اثینا 
 
 
 

 

 

www. aia.gr

