
 
مطار الیوناردو دا فینشي من اكبر المطارات في ایطالیا 

 كیلو متر من مدینة روما .  30وھو یبعد 
 

 اغلبھم یطلق على ھذا المطار اسم
) ، لقد تم افتتاح ھذا   Fiumicino –( فیومیتثنیو 

واخذ في االتساع عبر السنین  1961المطار في عام 
 اكثر فاكثر .

 
 . 3للرحالت العالمیة والدول العربیة ، فاغلب الخطوط الجویة رحالتھا على ترمنال   3ترمنال 

 
 ، للرحالت الداخلیة في ایطالیا ، والدول االوروبیة المستخدمھ للشنغن فیزا .  1و 2ترمنال 
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 مطار الیوناردو دا فینشي 

 
Fiumicino - Leonardo de Vinci 

 



 فقط   خاص للرحالت من وإلى امریكا .  5ترمنال  
 

 یحتوي المطار على العدید من الخدمات العصریة الحدیثة ، التي تسھل الكثیر من المعامالت للسیاح والمسافرین .
 

 صالة القادمین مكتب للھیئة السیاحیة االیطالیة .  3نود التنویھ ، بانھ یوجد في الترمنال 
 
 

 -كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى قلب روما :
 -ھناك عدة وسائل للمواصالت لنقلك من المطار إلى قلب روما منھا :

 ) Leonardo Expressالقطار (  -1
 

، حیث ال یتوقف اال في المحطة  Terminiینقلك ھذا القطار من المطار إلى المحطة المركزیة للقطار في روما 
 المذكورة .

 
 یورو .  14سعر التذكرة 

یستغرق الوقت للوصول لقلب روما من المطار 
 دقیقة . 35حوالي 

 
 
 

اذا كان الفندق الذي سوف تقیم بھ بالقرب من 
محطة روما المركزیة للقطار ، فھذا امر جید 

 بالنسبة لك .
 
 
 
 

 -من الوسائل التي البد من تسلیط الضوء علیھا كوسیلة مواصالت من المطار إلى قلب روما :
 سیارة االجرة (التاكسي ) -2
 
 

بالنسبة لسیارة االجرة ( التاكسي ) ، فان السعر 
ثابت من المطار إلى قلب مدینة روما ، و العكس 
(من قلب مدینة روما إلى المطار) ،وال یستخدم 

 یورو . 48العداد ، السعر  ھو 
 
 

 اشخاص مع حقائبھم . 4ویشمل ھذا السعر 
اما في حالة اردت الذھاب من المطار إلى مطار 

اخر ، فان السعر ثابت كذلك وال یستخدم العداد ، 
 یورو . 50والسعر ھو 
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بالنسبة لسیارة االجرة (التاكسي ) ھناك بعض التوجیھات التي البد من 
 وضعھا في الحسبان .

 
اي شخص في المطار یعرض علیك تاكسي ، او یعرض علیك المساعدة  -1

 ننصحك باالنسحاب سریعا .
 
علیك االنتبھ فجمیع سیارات االجرة في روما رقم التاكسي وعالمة بلدیة  -2

 روما مكتوبة على باب سیارة االجرة ،
 نرجو االنتباه لذلك (انظر الصورة ) . 

 
ال تستخدم تاكسي لبلدیة اخرى ، بل تاكد بان ھذا التاكسي تابع بلدیة  -3

 روما .
 
 

 -الطریقة االخرى للذھاب من المطار لقلب روما :
 الحافلة ( الباص )  -3
 
 

اذا اردت الذھاب بالباص فیوجد عدة شركات 
، وھي تتجھھ مباشرة  3تتجمع مقابل ترمنال 

 إلى قلب روما .
 
 

من المطار إلى المحطة المركزیة للقطار في 
  55، تقریبا یستغرق الوقت    Terminiروما 

 دقیقة .
 
 

 یورو .  9إلى  5قیمة التذكرة من 
 

یمكنك شراء التذكرة من الباص او عبر 
 االنترنت .

 
 
 

 افضل الشركات للباص 
 
1– Terravision 
2-Cotral 
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 عالمة بلدیة روما

 

 



 لمزید من االطالعات عن مطار الیوناردو دافینشي 
www.adr.it 

 
2– Airport Shuttle 
 

اشخاص ، وتودون الذھاب من المطار إلى الفندق الذي سوف تقیمون بھ  8اذا كانت لدیك عائلة كبیرة مكونة من 
 اشخاص استخدام سیارة واحدة . 8مباشرة ، فان ھذه الشركة جیدة لھذا الغرض ، حیث یمكن ل

 
 ساعة . 48ولكن علیك الحجز قبل الموعد 

 
یورو، فقط شخص واحد من  25للشخص الواحد 

اشخاص علیھ دفع ھذا المبلغ وھو الشخص   8
 6االول في حین یدفع االخرون كل منھم مبلغ 

 یورو .
 

 السعر شامل الحقائب . 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.airportshutte.it 
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www.airportshutte.it
www.adr.it


 3– Ciampino Airport 
 مطار شامبینو

 
ھذا المطار فقط لبعض الخطوط 
 الجویة االقتصادیة االوروبیة .

 
 التاكسي  -1

السعر ثابت من المطار إلى قلب روما 
 یورو . 30والعكس ، السعر 

 
 الباص  -2

بالباص من المطار إلى المحطة 
المركزیة للقطار في روما 

Termini   یورو . 5، بقیمة 
 
) Ciampino Airport) إلى مطار المذكور مطار شامبینو(Fiumicinoمن مطار الیونادرو دا فینشي ( -3

 یورو .  50السعر ثابت بالتاكسي وال یستخدم العداد ، والسعر 
 لمزید من االطالعات :

www.adr.it/ciampino 
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www.adr.it/ciampino

