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 مطار ماركو باولو  

 
یقع ھذا المطار على المنطقة  الیابسة  في حي تیسیرا ، یبعد عن فینیسیا حوالي 

 كیلو متر . 12
 

 جمیع الرحالت الدولیة المتجھة إلى فینیسیا تھبط على مطار ماركو باولو   . 
 

 وھناك خیارین للذھاب إلى فینیسیا احدھما عن طریق السفینة واالخر عن طریق الباص .
 
 الباص  -1

 دقیقة . 25دقیقة یتجھة باص من المطار إلى فینیسیا ، ویستغرق الوصول الیھا حوالي  15كل 
 یورو . 6قیمة التذكرة 

 

          Marco Poloمطار 

 



  See Dunia - Veneziaالبندقیة                                                                -شوف الدنیا 

  Piazzale Romaیتوقف الباص في میدان 
في فینیسیا ، ومن ھذا المیدان تنقلك السفینة 

 إلى حیث الفندق الذي سوف تقیم بھ .
 
 

بعض الفنادق لدیھا سفن خاصة بھا سوف 
تشاھدھا في انتظار النزالء عند ھذا المیدان ، 
في ھذه الحالة سوف تنقلك السفینة الخاصة 

 بالفندق الیھ .
 

احیانا لیست في حاجة ان تنقلك سفینة من ھذا 
المیدان الن الفندق الذي سوف تقیم بھ قریب 

 من ھذا المیدان .
 

www.veniceairport.it 
 -ا لسفینة :

 یوجد نوعان من السفن للذھاب إلى فینیسیا :
 یورو . 110احدھم التاكسي المائي وھو غالي جدا والقیمة 

 ( من السفن العامة ولیست الخاصة  ) واالغلب یفضل استخدام ھذه سفینة .  Alilagunaالطریقة االخرى سفینة 
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كما ان الخدمات التي تقدمھا جیدة جدا ، 
ولھا عدة مسارات  بین الجزر فھي تنقل 

 إلى جزر مختلفة حتى جزیرة لیدو .
 

 -خطوط : 3لھذه السفینة 
 
 الخط االزرق  -1
 الخط االحمر  -2
 الخط البرتقالي  -3
 
 

اكثر المقیمین في فینیسیا یستخدمون 
الخط البرتقالي ، النھ یسیر في القنال 

 الكبیر ویمر بسان ماركو وجسر ریالتو .
 

 
 یورو  15سعر السفینة من 

 االطفال من سن السادسة واقل مجاني . 
 
 
 

یستغرق الوصول إلى البندقیة حوالي 
 . ساعة وعشرین دقیقة 

 
 

الخطوط الزرقاء والحمراء تنقل إلى 
 الجزر الموجودة في اطراف فینیسیا .

فان كان الفندق الذي سوف تقیم بھ في 
 جزیرة لیدو فال تقلق . 

 
 انظر الخریطة .

 
 

 

 

 

Alilaguna سفینة                                

 مطار
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اغلب الفنادق الكبرى لدیھا مواصالت مجانیة من محطة فینیسیا إلى الفندق ، لذلك یتوجب علیك سؤال الفندق 
 الذي سوف تقیم بھ عن اقرب محطة لھ . 

 
 )  Ca’Rezzonico -جسر ریالتو  -محطة سان ماركو اغلب المحطات  المستخدمة ( 

بعد النزول من السفینة في احد المحطات التي سبق ذكرھا علیك باالتجة إلى السفینة الخاصة بالفندق الذي 
 سوف تقیم بھ لتنقلك إلى ھناك .

 
كما ان اغلب الفنادق یمكنك الذھاب الیھا 

 سیرا على االقدام .
 

الرجاء  الذھاب مبكرا إلى المطار عند العودة 
 Alilagunaوذلك  عن طریق   محطة 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.veniceconnected.com   

 

   Marco Poloمطار  

   Venice البندقیة           

Murano 

Lido  جزیرة 




