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الھند من الدول الكبیرة جدا ومدنھا كثیرة ، فان اخترت رحلتك 
مع جوالت سیاحیة فان ذلك افضل لك واكثر اطمئنان  ، اما اذا 

اردت عیش التجربة بالسفر دون الجوالت السیاحیة فھذا 
 حدیث اخر .

 
 

اذا راودك الفضول عند ذھابك إلى احدى مدن الھند بالذھاب 
إلى المدن البعیدة منھا  فاالفضل السفر الیھا بالطائرة ، 

 فالذھاب الیھا بالقطار امر شاق وصعب .
 

وتتوفر بعض الخطوط الجویة الھندیة الجیدة واالقتصادیة ، 
 ونذكر منھا :

 
1– Air India  

 لمزید من االطالعات 
www.airindia.com  

 
2– Go Air 
 لمزید من االطالعات  

www.goair.in 
 
3– Indi Go 

 لمزید من االطالعات 
www.goindigo.in 

 
4– Jet Airways 

 لمزید من االطالعات 
www.jetairways.com  

 
 

او عن طریق احد وكاالت  -عن طریق االنترنت مباشرة  -ویمكنك الحجز بعدة طرق ، عن طریق الفندق المقیم بھ 
 السفریات . 

 

  

 السیاحة داخل الھند
 

Travelling Inside India 

 



اما الطریقة االخرى للسفر فھي عن 
 طریق :

 
 القطار

  
تحتوي الھند على اكبر شبكة قطار 

في العالم وھي تعتبر واحدة من 
 اكثر شبكات العالم ازدحام .

 
محطة  6900وتحتوي الھند على 

قطار ، فان كنت تود السیاحة في 
المناطق او المدن القریبة والتي 

تبعد عن المدینة المقیم بھا بحوالي 
ساعات فان القطار من االفكار  6

 الصائبة في ھذه الحالة .
 

 ساعات فاننا ال ننصحك بذلك ، ولك حریة االختیار .  6اما اذا كانت فوق 
 واختیارك الدرجة االولى حتمي فھو مكیف ومریح فانتبھ لذلك .

 
 افضل طریق لشراء التذكرة ھو ذھابك للمحطة وشراء التذكرة منھا .

 
 اشیاء نذكركم بھا 

 مواقع القطارات في الھند 
www.indianrail.gov 

لمزید من االطالعات عن قطارات 
 الھند 

www.indiarailinfo.com 
 
 

ونتعرف اآلن على محطة القطار 
 في دلھي 

تحتوي دلھي على ثالث محطات 
 للقطار وھي 

 
1– New Delhi 
 

وھي المحطة االصلیة والتي یتوجب علیك شراء التذاكر منھا ، والنزول عند العودة من رحلتك بھا ،  فانتبھ لذلك 
 عند عودتك .

 
2– Old Delhi 
 
3–Hazrat Nizamuddin 
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ولشراء تذكرتك كسائح اجنبي من محطة 

دلھي علیك بالذھاب للطابق االول والمكتوب 
 علیھ 

 
International Tourist Bureau 

 
وھذا الطابق منظم جدا ویتم اعطائك التذكرة 

بعد معرفة وجھتك وارشادك للقطار الذي 
 یتوجب علیك اقتنائھ .

 
وھو یوفر علیك االنتظار في الصف مع افراد 

الشعب الھندي النك بھذا االنتظار لن تنتھى 
 وال بعد بعد الغد .

 بالطبع انك سوف تشاھد من یتداخل ویقول لك بان ھذا المكتب مغلق الیوم او ماشابھ ذلك ال تھتم لھذا الكالم .
 ویمكنك الدفع بالدوالر او اي عملة شئت .

  
 مساء  8صباحا إلى  8یفتح یومیا من الساعة 

 مساء  2صباحا إلى  8عدا یوم االحد فھو یفتح من الساعة 
 ال تنسى اصطحاب جواز سفرك 

 
 لمزید من االطالعات عن ھیئة سیاحة دلھي 

www.delhitourism.gov.in 
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 ھذا المكتب للسیاح االجانب  لشراء تذاكر القطار
 New Delhiلمحطة   

 

 

 

 New Delhiمحطة     


