
 
افضل الطرق للذھاب إلى میالنو عن طریق 

الجوالت السیاحیة ، حیث تامن جمیع المواصالت 
 لك ، ولقضاء اوقات سیاحیة خاصة جدا ، ورائعة .

 
 

وتقع اغلب المناطق السیاحیة والتسویقیة في قلب مدینة میالنو ، وبالتاكید سوف تجد بالقرب من الفندق المقیم 
 بھ بعض ھذه االماكن السیاحیة او التسویقیة ، او اماكن التسلیة .

 
من طرق المواصالت التي تتوفر في میالنو ویمكنك االستعانة بھا ، في حالة كانت رحلتك دون الجوالت 

 السیاحیة .
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 المواصالت  في میالنو 
 

Transportation in Milan 

 



 المترو  -1 
 

خطوط ، وھو سھل  4یحتوي المترو في میالنو على 
االستخدام باالضافة إلى انھ ینقلك لجمیع المراكز التسویقیة 

 والسیاحیة .
 

 یورو   1.50قیمة تذكرة المترو 
دقیقة في كل من  90ھذه التذكرة یمكنك استخدامھا 

 ( الباص والمترو ولترمو )
 
 

ال تنسى قبل الشروع في استخدام البطاقة الخاصة 
 بالمواصالت القیام بتفعیلھا .

 
ویمكنك شراء التذكرة من جمیع محطات المترو ، سواء 

عن طریق الجھاز االلكتروني او عن طریق شباك التذاكر 
 من محطة المترو .

 
 
 

كما یمكنك شراء التذاكر كذلك من محالت بیع التبغ 
  Tوالسیجائر والدخان ، حیث تتمیز في ایطالیا بعالمة 

كبیرة كھذه وھي تبیع تذاكر المواصالت وبطاقات الموبایل 
 كذلك . 

 
 
 

 یورو  13.80تذاكر بقیمة   10كما یمكنك شراء 
 اما اذا كنت تستخدم المواصالت بكثرة فیمكنك شراء ھذا النمط من التذاكر 

 یورو  4.50لیوم واحد بقیمة 
 یورو  8.25لیومین 

 
 
 
 
 

 ATMجمیع خدمات المواصالت تحت سلطة 
 لمزید من االطالعات 

www.atm.it 
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ال تنسى قبل الشروع في استخدام 
البطاقة الخاصة بالمواصالت القیام 

 بتفعیلھا .

www.atm.it


 
 وسیلة المواصالت الثانیة ھي سیارة االجرة ( التاكسي ) 

 
 اشخاص ربما كان التاكسي من االفكار الصائبة  . 4او  3التاكسي في میالنو یتمیز ، باسعاره المرتفعة ، فان كنتم 

 
 

ال یمكنك ایقاف التاكسي من الشارع في میالنو ، 
كاغلب الدول ، بل یتوجب علیك الحصول علیھ من 
المحطات الخاصة بسیارات االجرة ، وھي تكثر في 

 االماكن التسویقیة والسیاحیة .
 
 
 

تستخدم جمیع سیارات االجرة في میالنو العداد ، 
یورو ، اما سعر  10والسعر بداخل المدینة حوالي 

التاكسي من المطار إلى قلب مدینة میالنو ، والعكس 
 90(من قلب مدینة میالنو إلى المطار) فھو ثابت 

 یورو .
 
 
 

في حالة رغبت في  االتصال بسیارة االجرة ، االرقام 
 -التالیة :

 
02/4040 
02/6969 
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 لترم ( لترم البرتغالي لمیالنو )

 
یشتھر میالنو بالترم البرتقالي اللون ، وتتمیز 

بوجود العدید  من لترموات  المختلفة والمتنوعة ، 
حیث توجد القدیمة التي یرجع تاریخھا إلى عام 

وھي ال زالت تعمل بكل كفاءة ، وتوجد   1929
المودیالت الحدیثة من لترم فھي جدیدة عصریة 

 جدا .
 
 

ان لم تكن على درایة كافیة بمدینة میالنو فاالفضل 
 عدم استخدام لترمو او الباص . 

ال یمكنك شراء التذكرة من داخل الباص او لترمو  ، بل یتوجب علیك شرائھا قبل الشروع في استخدام احد 
 ھاتین الوسیلتین للمواصالت ، وتتوفر تذاكر للترمو والباص في محالت بیع التبغ والسیجائروالدخان .

 بینما یمكنك شراء تذكرة المترو من محطة المترو بكل سھولة ویسر . 
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