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إنشئ ھذا المطار على احدى الجزیرة الصناعیة 

، وكان في ذلك الوقت  1998الضخمة، وذلك في عام 
 یعتبر ھذا المطار من المطارات الكبرى في العالم .

 
 

كما یعتبر من المطارات المزدحمة والمنظمة 
وھو یحتوي على خدمات رائعة وشاملة على 

مستوى العالم باسره ، حیث یوفر خدمات رائعة 
للمسافرین تتمثل في انھاء االجراءات 

 المسافرین 
ساعة ، واحتوائھ على مركز  24ویفتح طیلة 

للتسوق والتبضع وعدد من المطاعم وخدمات 
 الترفیھ ونقاط الجمارك والجوازات .

 
 
 

كما یعتبر ھذا المطار من المطارات المریحة 
للمسافرین ،ویتوفر بھ كاونتر للمعلومات 

السیاحیة ، حیث یمكنك الحصول على الكتیبات المجانیة عن ھونغ كونغ واھم المناطقة السیاحیة ، ویمكن كذلك 
 االستفسار عن اي معلومة عن ھونغ كونغ .

 
 یحتوي المطار على صالتین للركاب 
، اما  1وتنطلق جمیع الرحالت من الصالة 

فھي فقط لبعض الرحالت وانھاء  2الصالھ 
 االجراءات للمسافرین مثل معامالت الحقائب .

 
 

بالقرب من بعضھما البعض  2و 1الصالة 
ویمكنك االنقال الي كلیھما عن طریق جسر 

 ویستغرق الوقت دقیقتین فقط .
 -لمزید من االطالعات :

www.hongkongairport.com  
 

  
 مطار ھونغ كونغ الدولي 

 
Hong Kong International Airport  
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 كیف یمكنك الذھاب للمدینة 
 

اذا كانت رحلتك عن طریق الجوالت السیاحیة من بلدك ، فسوف تجد من ینتظرك في المطار لنقلك إلى الفندق الذي 
 سوف تقیم بھ .

 
وتقدم بعض الفنادق الكبري 
خدمة مطار ( وھي استقبالك 

ونقلك للفندق الذي سوف تقیم 
بھ ، وعند رغبتك في المغادرة 

ینقلك الفندق إلى المطار ) 
 ولكن بسعر معین .

 
ونذكر من وسائل المواصالت 
التي من الممكن االستعانھ بھا 

 للذھاب إلى المدینة 
 
 
 سیارة االجرة (التاكسي ) -1
 

 

 

 التاكسي االحمر للمناطق السیاحیة والفنادق واماكن التسوق  
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اذا كنتم ثالثة  اشخاص او اكثر فان  
استخدام التاكسي من االفكار 

الصائبة جدا للذھاب من المطار إلى 
المدینة ، ویمكنك العثور على 

التاكسي في خارج المطار ، وتذكر 
بان التاكسي ذو اللون االحمر 
 لالماكن السیاحیة ، اما السعر 

 
فیعتمد على المسافة وتبدأ االسعار 

  $HK 315إلى    $HK 240من 
، كما یستخدم العداد في جمیع 

 سیارات االجرة .
 
 

لكل حقیبة كبیرة من حقائبك ، ربما یتوجب علیك اعادة النظر في   $HK 5ونذكرك بانھ یتوجب علیك دفع مبلغ 
 حجم الحقیبة .

 وسوف تشاھد من یعرض علیك خدمة تاكسي ، ال تلتفت الیھم ، فتاكسي ھونغ كونغ ھو االفضل في الخدمة .
  

 
 اما الطریقة االخرى للذھاب إلى المدینة فھي 

Airport Express 
 قطار اكسبرس (القطار السریع )

 
دقیقة ، للذھاب إلى قلب ھونغ كونغ  12إلى  10، تتمثل حركتة كل      Airport Expressفالقطار السریع 

 محطات . 3دقیقة ، كما یتوقف في  33ویستغرق الوقت حوالي 
 وتقع اغلب المناطق السیاحیة والتسوقیة في 

Hong Kong lsland (Central) 
Kowloon 

 
 

ویتوقف القطار عند محطة 
Central   وھي اخر محطة

لھ ، ویتوفر باص مجاني من 
المحطة االولى إلى المحطة 

االخیرة للفنادق المعروفة في 
المنطقة ، ویمكنك العثور 
علیھا بعد كل محطة من 

المحطتین المذكورتین انفا ، 
حیث یمكنھ نقلك إلى الفندق 

 الذي سوف تقیم بھ .
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كما یوجد كشك والفتات واضحة لھذا 
االمر ، ویمكنك سؤال  احدھم عن 
المحطة التي یتوجب علیك النزول 

بھا بعد ذكر الفندق الذي سوف تقیم 
بھ ، وما ھو  الباص الذي  یتوجب 

 علیك  استخدامھ لھذا الغرض .
 

تذكر ال تلقي التذكرة قبل الوصول 
إلى المكان المقصود (الفندق الذي 

سوف تقیم بھ ) ، اذا كان موقع 
الفندق الذي سوف تقیم بھ ال یشمل 

مسار الباص المجاني ، فاستعن 
بتاكسي فاالجرة غیر مرتفعة ، كما 

ان اغلب الفنادق تقع في ھذه 
 المنطقة .

 
 السعر لھذا القطار 

 $50HKلالطفال                         $HK 100إلى    90للبالغین یتراوح السعر من 
 

ھذا السعر یشمل مرة واحدة فقط للذھاب مثال او االیاب ، اما بالنسبة  للمسافرین لیوم واحد إلى ھونغ كونغ 
ومستخدمي ھذا القطار ، فان ھذا السعر للذھاب واالیاب معا ، اما اذا كنت ترید شراء تذكرة ذھاب وایاب فیتوجب 

 .  $HK 180یوم ، والسعر لھذه التذكرة ھو  30علیك استخدامھا قبل انقضاء 

 Airport Express  قطار 
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 من المواصالت التي البد من تسلیط الضوء علیھا للذھاب من المطار إلى قلب مدینة ھونغ كونغ ھو 
 الباص 

 تحتوي ھونغ كونغ على خدمة للحافالت (الباصات ) ممتاز جدا وھي تتنقل  إلى جمیع مناطق ھونغ كونغ تقریبا .
ولكن اذا لم تكن على درایة تامة لھونغ كونغ وكانت رحلتك االولى الیھا ، فاالفضل عدم استخدام الباص ، فاالمر 

 سوف یبدو شاق علیك وانت تحمل حقائبك الثقیلة .
 .  $HK 45إلى    40(كولون ) ھو من   Kowloonالسعر للباص للوصول لجزیرة ھونغ كونغ و 

 
 لمزید من االطالعات 

www.mtr.com.hk  

عند رغبتك في المغادرة إلى المطار ، ویتوفر في Airport Expressیتوجب علیك استخدام نفس القطار    
، خدمة    Hong Kong lsland (Central) &Kowloonالمحطتین اللتین تم  ذكرھما  انفا وھما 

لتخلیص معامالت السفر من حقائب وغیر ذلك ، والیك التوضیح الدقیق في االمر فمثال یمكنك شحن حقائبك دون 
التوجب علیك الوصول للمطار فمن ھاتین  المحطتین یمكنك ذلك ، وتعطي ورقة لجواز المرور على متن 

 الطائرة، وبذلك یمكنك الذھاب للمطار براحة تامة .
 

 10ساعة ھذا االفضل او  24اما الوقت الذي یتوجب علیك تخلیص ھذه المعاملة فتقریبا یستحسن قبل سفرك 
 ساعات قبل السفر .

 وھذه الخدمة فقط  لمستخدمي  ھذا القطار .

 


