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فینیسیا كالحلم فھي مدینة بال ضجیج وال سیارات ، ھذا الحلم الرائع سوف یجعلك تستمتع بوقتك وتاخذ قسطا من 
 االسترخاء والراحة بعید عن الضجیج .

 
والحافلة المائیة ، والكثیر من الفنادق لدیھا   Vaporettoان من اھم المواصالت في فینیسیا ھو الفالبوریتو 

 سفن خاصة بھا .
 

ھو االصل في المواصالت ھناك ، حیث ینقل الركاب إلى اكثر الجزر في فینیسیا    Vaporettoیعتبر  الفالبوریتو 
 ، باالضافة للجزر المجاورة .

 
یورو لكل  60سواء كان المسافة التي سوف تقطعھا بالفالبوریتو قریبة او بعیدة فان السعر ال یختلف ابدا وھو 

 مرة .

 
 

 المواصالت 
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االفضل وتوفیر للوقت شراء 
 بطاقة 

Tourist Travel Card 
 
ھذه البطاقة یمكنك       

شرائھا  حسب ساعات 
 مختلفة للمواصالت .

 
 
 

ساعة  72ساعة إلى  12من 
، ویبدا العمل بھا بعد اول 
استخدام لھا ، ولیس بعد 

شرائھا  ، وھي مریحة جدا 
وتجنبك الوقوف في صف 

التذاكر وتبعدك عن  
 االزدحام . 

 
 -فمثال :

ساعة فانك سوف تستمر في استخدامھا إلى ان تنتھى الساعات التي بھا سواء یوم  24اذا اشتریت بطاقة بھا 
 او یومین او غیر ذلك .

 
 یمكن استخدام ھذه البطاقة حتى في الذھاب إلى مورانو وبورانو وجزیرة لیدو .

 
 

 

محطة الفالبوریتو ھي على شكل غرفة في الماء ، یمكنك االنتظار بداخلھا إلى 
 ان تاتي السفینة ، جمیعھا بالونیین االصفر واالبیض كما موضح في الصورة .

  

قبل الدخول إلى ھذه الغرفة (المحطة ) ضع تذكرتك على ھذا الجھاز إلى ان تسمع صوت رنین بعدھا یمكنك 
 الدخول إلى المحطة (انظر الصـورة )
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ویمكنك شرائھا  من جمیع المحطات 
التي یوجد بھا الفالبوریتو 

Vaporetto    ویتضمن مسارة ،
جمیع االماكن السیاحیة ، التعامل 
بھذه الوسیلة ربما كان صعبا في 

البدایة ولكنك سرعان ما تدرك انھ 
 تجربة ممتعة جدا وسھلة .

 
 

 -اسعار البطاقة من حیث الساعات :
 

 یورو  18ساعة =  12
 یورو  20ساعة =  24
 یورو  25ساعة =  36
 یورو  30ساعة =  48
 یورو  35ساعة =  72
 

 ننصح بشراء ھذه البطاقة توفیرا للوقت  .
 

 التاكسي المائي 
 

ھو غالي جدا في فینیسیا ولكنة سریع ، وینقلك إلى المكان الذي ترید تماما ، عدد الركاب  الذین یمكنھم  
 اشخاص ، فان كنتم كذلك فھذا لیس سیئا في فینیسیا . 10استخدام ھذا التاكسي في كل مرة 

 
 
 

 اشیاء نذكركم بھا :
 

السعر للتاكسي المائي 
یورو ،  9یبدا من 

 حیث یبدا بعد كل 
 دقیقة بزیادة 

 یورو  1,80
 
 
 

 انظر الخریطة . 
 
 

 

 



 

 میدان سان ماركو

Rialto   جسر 
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