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 Taoyuan International Airportمطار تایوان الدولي                              

 
كم تقریبا من مدینة  40یقع مطار تایوان الدولي على بعد 

تایبیھ ، ویضم المطار جمیع المرافق الحدیثة للمسافرین ، 
صاالت طعام وصراف االلي  -صراف  -تسوق  -من فندق 

 .مجانیة   WiFiباالضافة لمكان لالستحمام ، وخدمة 
 

یوجد في مطار تایوان حالیا اثنین من المحطات التي ترتبط 
 .وھي مجانا   Skytrainsبواسطة 



 
 

ھو االحدث واالكبر  2ویعد المبنى رقم 
 واالكثر اتساعاً ، وانشغاالً 

 3ھناك ) صالة الوصول (داخل المطار 
 شركات كبرى  للھاتف النقال

 ) .الموبال  -الجوال (  
 
 
 

) سیم كارت (   SIMویمكنك شراء بطاقة 
 300إلى  550حیث تتراوح االسعار ما بین 

NT$    ) تایوان دوالر (. 
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 -:كیف یمكنك الوصول إلى المدینة 
 

اوال سوف نتحدث عن سیارة االجرة ، كوسیلة 
 .مواصالت من المطار إلى قلب المدینة 

 
 )التاكسي ( سیارة االجرة  -1
 

اشخاص فان االستعانة بسیارة  4او  3اذا كنتم 
االجرة ، من االفكار الصائبة دون شك ، خاصة 

اذا كان لدیكم العدید من الحقائب واالمتعة 
 .الثقیلة 

 
ویمكنك العثور على سیارات االجرة امام جمیع 

 .مباني المطار ، وھي صفراء اللون  
 

   $NT 1000إلى  1400ان قیمة االجرة تعود لموقع الفندق الذي سوف تقیم بھ ، حیث تتراوج االجرة مابین 
 .دوالر امریكي   35$، اي ما یعادل ) تایوان دوالر ( 
 
 )الباص ( الحافلة  -2
 
 

ھناك العدید من الحافالت للذھاب إلى تایبیھ ، 
ومعظمھا تتجھ من المطار إلى محطة تایبیھ 

 .المركزیة 
 

كما تتوقف  معظم الحافالت امام الفنادق 
الكبرى ، لذلك علیك عند شراء التذكرة ذكر 

اسم الفندق الذي سوف تقیم بھ ، الن ھذا 
االمر یسھل على سائق الحافلة في نقلك 

 .بالقرب من الفندق المقصود 
 
 

 125إلى  140تتراوح اسعار تذكرة الحافلة 
NT$    ) تایوان دوالر ( 

 
 

ھو       )Kuo - Kuang( 1819ان خط 
الخط االكثر شعبیة ، وینقلك مباشرة من 

المطار إلى محطة تایبیھ المركزیة ، تتمثل 
 .دقیقة  20حركتھ كل 
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 المترو  -3
 

خط المطار ) المترو (  MRTسیبدأ 
لذلك سیكون من  2016في مارس 

السھل الوصول،  إلى اي مكان في 
 . تایبیھ باستخدام المترو 

 
 

 www.taoyuan-airport.com/English -:لمزید من االطالعات عن مطار تایوان الدولي 
 
 

 -:ھناك مطار اخر في تایوان سوف نسلط علیھ الضوء 
 

 Songshan Airportمطار 
 

ھذا المطار للرحالت الجویة الداخلیة ، والرحالت من كل من الیابان والصین وكوریا ، یقع ھذا المطار داخل 
 MRTالمدینة ، ویسھل الذھاب الیھ بسیارة االجرة او المترو 

 
   Songshan Airport   :- www.tsa.gov.tw/tsaلمزید من االطالعات عن مطار 
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   Songshanمطار 

www.taoyuan-airport.com/English
www.tsa.gov.tw/tsa

