
  إسطنبــــــــــــول يصالت فـــــــــــاالمـــــــــــو
ل ـادة منھـا مثــمھــــا واالستفــك استخداـــاصالت فـــي إسطنبول یمكنـوھـــــناك عـــدة وســـائل للمــ

  .ــن وكـــذلك السفــ -المترو –لترموه  –البـــاص  –اكسي التـ

  -التـــــــــــاكسي : أوال ســــــــــوف نتكــــــــــــلم عن

  ننصحــــــــــك بأشیاء ربمـــــــــــــا تغیــــــــب عــــــن بـــــــــالك 

  .ولونھ أصفر  لیرة تركیة 1,25یحتوي التاكسي في إسطنبول على عداد یبدأ من  

االبتعاد عن ركیة ،وعلیك باالنتباه لفتح العداد ،ولیرة تــــــ 15-8بعض الكیلوات غالبا ما یكون من 
  .التجمعات التي تكثر بھا التاكسیات ،واحــرص على وجـــود كارت الفندق لدیـــك عنــد الخروج 

  -الــوسیلة الثـــانیة ھـــي :
  ) :Dolmusالـــدلمــــوش (

ـي ـة فـــمھ لـــدیة خطــة معینــي باص فــي حجـھـــو شبیـــھ بــالتــاكســـي فــي لــونھ وشبیــھ بالمن
   .ولكن في الغالب ال یفضل السیاح ھذه الوسیلة من المواصالت مســـاره ،

  - الــــوسیلـــة الثــــالثـــة :
  ــاص  :البـــــــ

ات لتجمـــع البـــاصــات    یثة وممیـــزة وتـــوجــد محطــدل تحتـــوي عـــــــــلى بــاصــات حـإسطنبــو
 2-1خـریطة إسطنبـول  انظـر- )Eminonu(و ــــمحطـة امینون يـوكــذلك في میــدان تقسیـــم فــ

  .ركاتھـــافیة بـــوجھتھ وتحـــدرایـــة كــ ى اص إذا لـــم تــكن عـــلـأخـــذ البــ ولكـــن لیــس سھــالً 
  .ھـــذه الوسیـــلة فـــان التـــذاكـــر تبــــاع فـــي داخـــل البـــاص  إذا حـــدث واستخدمت
  -الوسیــــلة الــــرابعة :

  تـــرمــوه:لالمتــــرو و
ـیر و ذلك یـرجع ـاھــات وخط السـسمــاء واالتجـألاــلفة فـــي ارات مختى  قطـلـوي عـإسطنبـــول تحتـ

ائل كما أن الخـدمة فــي ھـــذه الوسـذه األرض  ـلھـ ة الجیولوجیة بیعــارات األرضیة والطإلـــى  المس
ـوسیلة منـــاسبة جـــدا للسیـــاح ــــذه الــــھــومنة آا كـونھـ ى ــدیثة ونظیفـــة باإلضافة إلـــخــدمة حـ
د إلى مراكز التسوق بسھولة عن طریقھا وكذلك منطقــــة السلطـان أحمول ك الوصكما یمكنوسھـــلة 

  .ـن سـوف نتكلم أوال بإیجاز ع ر طـــوب كـــابيصـــتحـف أیـــا صـــوفیـــا وقــوما یجاورھا مثـــل م
  
  
 

 

  
Mھذا الحرف عالمة مترو إسطنبول  

  -ــرو:المتـــــــــ
  ى محطـةـم توصلك إلـــطـة فـــي میـــدان تقسیــــد محتـــوجـ

 )4  Taksim-Levent( أخذك إلــــى ــــی اروھـــذا المس 
ح وف نــوضـــوق الحـــدیثة (ســــز التسالكثیـر مـــن مـــراكـ

  .لكـــم ھــــذا فیـــما بعـــد ) 
 

seedunia.com 



  
Levent  Metro Station 

  
-Kabatasمینـــاء كبــاتــاش ( ى خرى مـــن میــــدان تقسیـــــــــم تـــأخذك إلـــآلاأمـــا المحطـــة 

Taksim أسفـــل أألرض  مسارھا ) وھـــذه الـــوسیلـــة.  
  

  
Kabatas-Taksim قطار  

  
  -:هتــــــــــــــــــرمو

  أول محطـــاتھ تبدأ
  Zetinburnu-Kabatas)(مینـــاء كبــاتــاش إلى زیتنبورنو  

منــــــــــاظر الجمیلة والتمتـع ـك مشـــاھدة الاألرض ویمكنــــــــفـــوق سطـــح  مسارهون یكـ وتـــرموه
   .یتضمن مساره الصعود على جسر غالطة والمرور على طریق السلطان أحمد  اكم ل،بـوقت جمی

  
 

  شوف الدنیا



  
  ھذا لترموه یوصلك إلى سلطان أحمد

ـاب  ـالكتــغالف فـــي  تھـورـك صــــــع لــوف نضـــصالت القـــدیمة وســاـن المـــوـوه مـــــــلترم
  (مـــركـــز التســـوق والطعـــام الــذي ال یقاوم )  شـارع االستقالل ھـو

  

  
  

  إسطنبول يفأقدم ترموه  يشارع االستقالل ال تنس الركوب ف يف
خر شارع االستقالل  آخرى وھي التونل عند آتمـــام،یمكنك أخذ وسیلة لالھ وھـــو مثیـــر جــداً  
)Karakoy - Tunel( ھـــذه الــوسیلــة تأخذك إلى محطـة  كرا كويKarakoy 
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Karakoy-Tunel 

  
كما یمكنك  ــر، خآ ـرموهأخـــذ تـــك المشـــي إلــى جسـر غالطة ، ویمكنـــك ھنـــاك مــن كرا كوي یمكن

ائل یمكنكـم الحصـول عـلى خـریطة لوسـ تع االستثناءافي جمی.الذھاب بھذه الوسیلة إلى سلطان أحمد 
  .ت من المحطا صالت مجـــانیة إذا قمت بطلبھااالمـــو

   -الوسیلــــــــــــــــــة الخـــامسة :
  - السفـن :

ـــــن وھــي وسیلـــة سھلـة العـــدید مـــن وســـائل النقـــل ومنھــــــــــا السف ىـوي عــلإسطنبـــول تحتـ
وف (ســـــــ ي والقسم األسیوي عن طریق السفن ــــة،یمكنك التنقـل ما بین القسم األوروبو ممتعـ جـداً 

    .م الذھـــاب إلیھـــا عـــن طـــریق الســـفن )عــد المسـارات التـي یمكنكــا بنوضح لكـــم فیمـ
  

  
     

  شوف الدنیا



 See Dunia - Istanbulإسطنبول                                               -شوف الدنیا 

 
ھناك افكار صائبة علینا ان نعمل بھا 
عند السفر ، ومنھا اذا كانت اقامتك 

في إسطنبول یومین او اكثر فمن 
االفضل ومن االفكار الصائبة شراء 

 بطاقة إسطنبول التي تخولك من 
 

استخدامھا في جمیع وسائل 
المواصالت العامة باالضافة للسفن ، كما یمكن استخدام بطاقة واحدة لعدة اشخاص (ھذه البطاقة تم استخدامھا  

 حدیثا  في إسطنبول ).
 

 یمكنك شراء البطاقة المذكورة من جمیع محطات المترو وكذلك محطات الباص الكبرى واالكشاك وغیرھا .
 لیرات ویمكنك اضافة رصید الیھا عند انتھاء الرصید . 6قیمة ھذه البطاقة 

 
ال یمكنك ارجاع البطاقة قبل مغادرة البالد ، بل یتوجب علیك ان اردت االحتفاظ بھا للرحلة القادمة ، تعتبر ھذه 

 البطاقة من البطاقات االقتصادیة جدا .
 

 http://istanbulkart.iett.gov.tr/en  -لمزید من االطالعات عن البطاقة المذكورة :
 
 

  
 بطاقة إسطنبول 
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