
 كیلومتر عن المدینة ، ویحتوي على صالتین حدیثتین  24یقع مطار بودا بست الدولي على بعد  
 وھو الترمنال للرحالت الدولیة   B2 الصالة االولى ھي:  

 ھذا الترمنال خاص بالدول المستخدمة الشنغن فیزا . A2ترمنال 
 

یوجد في المطار العدید من الخدمات منھا جھاز الصراف اآللي ومكتب صرافة وغیرھا من الخدمات التي تسھل  
 على المسافر االستمتاع برحلتھ .

 
 استخدامھ  مجاني . Wi- Fiمن الخدمات المجانیة في المطار 

 
یوجد في المطار مكتب للمعلومات السیاحیة ، حیث یمكنك االستعانة بھ للحصول على معلومات مختلفة وممیزة 

 عن البلد المقصود ومعالمھا السیاحیة بالمجان .

 See Dunia - Budapestبودا بست                                                                     -شوف الدنیا 

  

 مطار بودا بست 
 

Budapest Airport - Ferenc liszt  

 



علیك االنتباه لتغییر عملتك قبل مغادرة المطار ، خاصة ان كنت لم  تغیرھا في بلدك ، تذكر ذلك فاحیانا مع 
 ضغوطات السفر تحدث مفاجآت غیر متوقعة .

 
 -لمزید من االطالعات عن مطار بودا بست الدولي :

 
www.bud.hu 

 
 كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى المدینة 

 
 اوال من وسائل المواصالت التي من الممكن استخدامھا لھذا الغرض 

 سیارة االجرة (التاكسي ) -1
 

 Fotaxiجمیع سیارات االجرة في المطار تابعة لشركة 
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www.bud.hu


  
تعتبر ھذه الشركة من الشركات القدیمة في بودا بست وموثوق بھا ، ننصحك باستخدام تاكسي المطار التابع  

لھذه الشركة ، ویوجد كاونتر في المطار لھذه الشركة حیث یمكنك طلب سیارة االجرة من خاللھ ، سوف یسالك 
 موظف الكاونتر عن وجھتك ویحدد لك االجر المطلوب   لھذه الوجھة ومن ثم بعد الدفع یمكنك استخدام التاكسي .

 
 یورو . 22، ما یقدر   HUF 6500ویتقاضى سائق التاكسي تقریبا من المطار إلى قلب المدینة حوالي 

 
 اذا كنتم ثالثة اشخاص او اربعة فان استخدام سیارة االجرة من االفكار الصائبة .

 

 
 ثانیا من وسائل المواصالت التي یمكنك استخدامھا من المطار 

 
 الحافلة (الباص ) -2
 

 اذا كانت رحلتك االولى إلى بودا بست ، وكنت على غیر درایة كافیة بھا فاالفضل عدم استخدام الباص .
 

، یتجھ بك إلى محطة المترو   200Eالباص رقم  2بالنسبة للراغبین في استخدام الباص ، فانھ مقابل ترمنال 
Kobanya-Kispest  . ومن ثم استخدام  المترو للذھاب إلى قلب المدینة او المكان المقصود ، 

 
 
 
 
 
 

قیمة التذكرة في حالة اشتریتھا  
 من الكشك المعنى بذلك بقیمة 

 
350HUF    اما في حالة ،

اشتریت التذكرة من داخل الباص 
  450HUF، فقیمة التذكرة 

 انتبھ 
ال تستمع الي شخص یعرض علیك خدمة توصیل بالتاكسي  ، بل علیك بالتوجھ إلى الكاونتر الذي تم ذكره 

 سابقا ، انتبھ لذلك .
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 المینى باص  -4 
 

Airport Shuttle 
 

من الشركات الثقة لمینى باص 
،   Airport Shuttleشركة 

حیث یمكنك استخدامھا من المطار 
إلى الجھة المقصودة ولكن یتطلب 

منك االمر االنتظار حتى یكتمل العدد 
، فان لم تكن مستعجال فان المینى 

باص من االفكار الصائبة جدا ، 
خاص وانھ اقتصادیة اكثر من 

سیارة االجرة ، حیث یكون السعر 
 النصف .

 
 

 اذا كنتم مجموعة كبیرة ال مجال للتردد  ففي ھذه الحالة المینى باص حتما  من االفكار الصائبة .
 

عند رغبتك لمغادرة البلد المقصود ، یمكنك كذلك في ھذه الحالة استخدام المینى باص ، فقط یتوجب علیك الحجز 
 ساعة من وقت  المغادرة . 12قبل 

بعض فنادق بودا بست لدیھا خدمة مطارذھابا وایاب (توفر لك مواصالت عن قدومك من المطار إلى الفندق ، 
 والعكس عند المغادرة ) .

 للمینى باص    Airport Shuttleلمزید من االطالعات عن شركة 
www.airportshuttle.hu 

 See Dunia - Budapestبودا بست                                                                     -شوف الدنیا 

 

 

www.airportshuttle.hu

