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ان اكثر السیاح یفضلون الذھاب إلى انطالیا عن طریق الجوالت السیاحیة الشاملة ، حیث تكون االقامة في االغلب 

 في منتجعات قریبة من انطالیا ، ولدیھا خدمة مواصالت للذھاب واالیاب  .
 
 

 اما المدینة القدیمة كالیسي فیسھل الذھاب الیھا وربما ال تحتاج لوسیلة مواصالت للوصول الیھا .
 

 ولكن في حالة اردت الذھاب إلى مراكز التسوق او المراكز الترفھیة فیمكنك الذھاب باحدى وسائل المواصالت .
 
 

ومن وسائل المواصالت 
 -التي نسلط الضوء علیھا :

 
 
 لترام  -1

Tram 
 

ترام   2یوجد في انطالیا  
الترام االول قدیم جدا اما 

االخر فانھ حدیث 
 وعصري .

 
 

اما لترام القدیم فانھ  ھدیة 
  Nuvembergمن مدینة 

قدمت ھذه الھدیة النطالیا ، 
فان كنت ال ترید الذھاب إلى 

اي مكان فاننا ننصحك باستخدام ھذا لترام النھ یجوب اغلب المناطق السیاحیة وكذلك المناطق القریبة من البحر ، 
وفي اخر محطة للترام یوجد متحف انطالیا ، ویمكنك الذھاب سیرا  على االقدام إلى المتجر المتنوع مجرس وكذلك 

 إلى االكواریوم  .
ویتوجب علیك عند الصعود إلى الترام دفع ثمن التذكرة ومن ثم اخذ مقعدك بھ ، ونود ان ننبھك إلى نقطة مھمة  

 فیتوجب علیك عند الوصول إلى المحطة المقصودة النزول من الباب الخلفي للترام ولیس الباب االمامي.
 
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
 لیرة تركیة   TL 1.75ثمن التذكرة 

 

 المواصالت 

 



  See Dunia -  Antalyaانطالیا                                                             -شوف الدنیا 

 
 Antrayاما لترام االخر 

( وھو موقف یذھب إلى اتوجار 
 للباصات ) 

 
 اشیاء نذكركم بھا 

 لیرة تركیة   TL  1.75سعر التذكرة 
 
 
 
 الباص  -2

یوجد في انطالیا باصات جیدة ذات 
خدمات ممیزة وكذلك اغلب الباصات 

 مكیفة .
 

اذا اردت استخدام الباص فعلیك السؤال 
 بدقة عن مسارات  الباص واطلب من السائق التوقف عند المحطة التي تریدھا .
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 التاكسي  -3
توجد مواقف لسیارات االجرة وتوجد الفتات كتب علیھا االسعارلكل المناطق   وھي مزودة بعداد ، لكل متر تقریبا 

 لیرة تركیة واحدة .
 
 Otogarاوتوجار    - 4
 

اذا كنت ذاھب إلى انطالیا من احد المدن 
التركیة بالباص فانك سوف تنزل في 

اوتوجار ( وھو موقف للباصات ) 
والكثیر من شركات الباصات یوجد 

 لدیھا خدمة في االوتجار إلى انطالیا .
 

واوتجار انطالیا عصري جدا وحدیث 
ویستغرق الوقت من اوتجار انطالیا إلى 

 كیلو متر .  4مركزھا حوالي 
 

و اوتجار انطالیا موزع في مبنیین منفصلین  احدھا یقع على جھة  الیمین وھو للمدن الكبیرى  في انطالیا ، اما 
 البناء االخر فیقع على  جھھ الیسار  فھو للمدن القریبة من انطالیا . 

 

 



 

Antray 
 لترام الجدید

Tram 
 لترام القدیم

Muse - محطة المتحف 

Otogar  محطة 

Kaleici 
 مدینة كالیسي

Map of Antalya Tram 


