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لال بھار حدیث ال یمل ھذه ھي قضیة مطار 
نیولھي الجدید ، الذي یساورك الذھول عند 
الوصول الیھ  ، فتلفھ  فخامة ذات ذوق ال 

 متناھي ، یحتوي على جمیع التجھیزات والخدمات العصریة والحدیثة في العالم .
 

جمیع الرحالت الداخلیة والخارجیة تنطلق من الصالة الرائعة والفسیحة ذات االبھار الكامل  2010بعد عام 
 .  Cوالمجھزة بكل التجھیزات العصریة والحدیثة ، الصالة 

 
 فھي فقط للرحالت الداخلیة االقتصادیة .  D1اما الصالة االخرى 

  
 مطار اندیرا غاندي 

 
Indira Gandhi 

International Airport  
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 تتمثل حركة الباص المتنقل 
والعكس في كل   D1و   Cبین الصالة  

 دقیقة  . 20
 

ویحتوي المطار على خدمات جمة نذكر 
خدمة الصراف  -التسوق  -منھا المقاھي 

وكذلك اماكن خاصة   ATMاآللي 
لالستحمام ، باالضافة لمكتب المعلومات 
السیاحیة وغیرھا من الخدمات الرائعة 

 التي یحتویھا ھذا المطار .
 
 

كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى 
 المدینة .

 

 

 

عند الوصول إلى المطار واالنتھاء من اجراءات الحقائب وفي الصالة الخارجیة ، یمكنك مشاھدة العدیدمن 
موظفي الفنادق او الجوالت ان كنت قد حجزت مسبقا او كانت رحلتك عن طریق الجوالت السیاحیة ،  وھم 

 یحملون الالفتات باسماء القادمین  لنقلھم إلى الفندق .  
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یحتوي المطار على  
مواصالت لھذا الغرض ، 
باالضافة الحتواء اغلب 

الفنادق على خدمة الذھاب 
واالیاب من والى المطار في 

 حالة تم الحجز مع احدھا .
 

یمكنك مشاھدة ذلك في صالة 
القادمین حیث تجد اغلب 
الفنادق یرفعون اللفتات 
باسماء النزالء القادمین 

 لنقلھم إلى الفندق المقصود .
 

لذلك علیك الحجز المسبق ، 
لتكن مطمئن بانك سوف تجد 

 من ینتظرك في المطار .
 

ساعة للتذكیرھم بموعد وصولك  24علیك بتاكید حجزك للفندق الذي تود االقامة بھ مرة اخرى قبل سفرك 
 وساعتھ .

 سوف نتحدث عن عدة وسائل مواصالت لنقلك من المطار إلى قلب مدینة دلھي .
 

 اوال سیارة االجرة (التاكسي )
 توجد شركات مختلفة للسیارات االجرة من افضلھا 

 
Delhi Traffic Police Prepaid Taxi 

 
بالقرب من كونتر المعلومات 

السیاحیة في المطار یوجد 
كونتر اخر ھو تابع لشرطة 
الزحمة في نیولھي ، توجھ 

الى ھذا الكونتر اوال علیك ذكر 
المكان الذي تود الذھاب  الیھ 

او الفندق الذي تقصدة ثم 
علیك دفع  المبلغ المطلوب 
ومن ثم یتم اعطاءك تذكرة 
لتتجة للخارج المطار حیث 
 تجد سیارة اجرة بنتظارك ، 

 
عند وصولك للمكان المقصود 

علیك باعطاء التذكرة سائق 
التاكسي لذلك یتوجب علیك 
عدم إضاعة ھذه التذكرة ، 

 فامر اخر یترتب علیھا وھو مستحقات سائق التاكسي فاحرص علیھا .

 Delhi Traffic Police Prepaid Taxi 
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 روبیة .  350إلى  310والسعر یكون حوالي من  
كما یوجد في خارج المطار العدید من شركات 

وھي   Megacbsسیارات االجرة المختلفة ، منھا 
 غالیة قلیال ولكنھا منظمة و مكیفة .

ویستغرق الوصول من المطار إلى مركز نیودلھي 
 دقیقة . 30حوالي 

 
 اما الوسیلة االخرى فھي 

 المترو 
 Express(DAME)وخط المترو الجدید للمطار 

، من المطار یمكنك الذھاب عن طریق المترو إلى 
 محطة القطار في نیولھي .

 روبیة . 150دقیقة والسعر حوالي   20حركة القطار تتمثل كل 
 

 مساء . 11صباحا إلى  5اما اوقات عمل القطار فھي تتمثل من الساعة 
من محطة قطار نیولھي یمكنك االنتقال إلى سیارة 
اجرة (تاكسي ) او عن طریق االنتقال إلى المترو 

 للوصول لفندق الذي سوف تقیم بھ . 
 

اذا كانت ھذه زیارتك االولى لمدینة نیولھي ولم 
تكن على درایة كافیة بھا فمن االفضل عدم 

 استخدام القطار .
 

 الوسیلة االخیرة التي سوف نتحدث عنھا ھي :
 الباص 

یتوفر باص للنقل من المطار إلى قلب نیودلھي  
وعدة مناطق أخرى ، وینقلك ھذا الباص إلى 

 محطة القطار في نیودلھي  
 ، كذلك یتوقف عند بعض الفنادق .  Connaught - CPومیدان 

 
اذا كانت ھذه زیارتك االولى لمدینة نیولھي ولم 

تكن على درایة كافیة بھا فمن االفضل عدم 
 استخدام الباص  .

 
، تتمثل حركة الباص كل  Rs 50السعر حوالي 

ساعة ، ویستغرق وقت الوصول إلى مركز 
 دقیقة .   50دلھي حوالي 

بقي ان تعرف بان ھذا المطار اطلق علیھ ھذا 
االسم تكریما لرئیسة وزراء الھند اندیرا 

 غاندي. 

 

 

 


