
 See Dunia - Tokyoطوكیو                                                                    -شوف الدنیا 

  
و    Naritaتحتوي طوكیو على مطاریین ھما 

Haneda 
 سوف نتحدث اوال عن مطار:

 
 Narita    ( ناریتا ) 

كیلو متر من طوكیو ، كما ان ھذا المطار یستخدم الغلب الرحالت الدولیة ، فبعد عدة  66وھو یقع على بعد 
 تم افتتاح ھذا المطار .   1978سنوات من المشاكل واخیر في عام 

 
 ویعتبر مطار ناریتا والذي یحوي على صالتي للمسافرین حدیث وعصري جدا .

 
www.narita-airport.jp 

 

 
 

 مطار 
 

Tokyo Airports 
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 كیف تذھب من المطار إلى طوكیو 
 

اذا كانت رحلتك عن طریق 
الجوالت السیاحیة فسوف تجد 
من ینتظرك في المطار لینقلك 

إلى الفندق ، اما اذا كانت رحلتك 
دون جوالت سیاحیة وترید 

الذھاب إلى قلب طوكیو فیوجد 
 عدة طرق مختلفة للذھاب .

 
 

فان كانت رحلتك االولى إلى 
طوكیو ولم تكن على درایة 

كافیة بھا فانسب طریقة للذھاب 
 لقلب المدینة ھي 

 
Airport Limousine Bus 

اوال عند الوصول إلى المطار 
  Airport Limousineاتجھ إلى شباك التذاكر  

 
واسال عن الفندق الذي حجزتھ فھذا الباص یقف مقابل  

اغلب الفنادق الكبرى ، فان كان الفندق الذي تقیم بھ لیس 
من ضمن ھذه الفنادق فانھم سوف یرشدونك إلى اقرب 
محطة والقریبة من احد ھذه الفنادق للنزول ، ویمكنك 
حینذا مواصلة الذھاب إلى الفندق الذي سوف تقیم بھ  

 سیرا على االقدام .
 
 
 

ھذا الباص بعد ان یتوقف عند الفنادق المذكورة یرجع 
مرة اخرى إلى طوكیو استیشن ، وعند رغبتك في 

المغادرة علیك الوقوف عند النقطة التي انزلت بھا  او 
 احد االماكن التى وقف الباص بھا عند القدوم .

تقریبا االسعار من المطار إلى قلب طوكیو تتراوح مابین 
، اما الوقت الذي یستغرقھ    ¥ 3110إلى   2940¥

للوصول لقلب طوكیو فحسب الطریق اذا كان مزدحم ام ال 
 دقیقة . 120دقیقة إلى  90وھو یتراوح ما بین 

 
 

یوجد ھذا الباص في صالتي مطار ناریتا حیث یوجد شباك التذاكر  ومحطتي للباص ویقدم خدمات ممیزة ، كما انھ 
 حریص جدا على الحقائب یقع في الطابق االول . 

 

 

 Airport Limousine       شباك التذاكر  
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اما الطریقة االخر للذھاب 
إلى قلب طوكیومن المطار 

 فھي
 JR Narita Express 

یوجد قطارین كوسیلة 
 للذھاب إلى قلب طوكیو ، 

 
 

فان لم تكن على درایة كافیة 
باستخدام القطار فاننا 

 ننصحك باستخدام الباص .
 
 
 
 
 
 

Terminal Shuttle Bus 
 دقائق . 10ھذا الباص یوجد بین  صالتي المطار االولى والثانیة وھو  مجاني یتحرك كل 

 
 
 

 انتبھ 
 

یجب علیك التاكد قبل 
المغادرة من الصالة التي 

یتوجب علیك التوجھ الیھا 
في مطار ناریتا للمغادرة 

 فانتبھ لذلك .
 
 

الن طوكیو مزدحمة جدا 
فان من االفضل الذھاب 

إلى المطار قبل اربع 
ساعات من  موعد   

 الطائرة ، فذلك افضل لك .
 
 
 

 ال تفكر ابد باستخدام التاكسي للذھاب من المطار إلى قلب طوكیو النھ سوف یكون غالیا جدا فوق تصورك .

 

 

Terminal Shuttle Bus 
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یعتبر مطا ھانیدا اول مطار دولي في طوكیو وھو قریب جدا من 
مدینة طوكیو ، كما ان اغلب الرحالت المحلیة  من ھذا المطار 

وبعض من الرحالت الدولیة وبدات المباشرة للرحالت الدولیة من 
حیث افتتحت صالة خاصة بذلك ، فقط دولة االمارات 2000عام 

 تستخدم مطار ناریتا وھانیدا في رحالتھا .
 
 

او القطار او المونوریل ، ویتوجب علیك   Limousineمن مطار ھانیدا یمكنك الذھاب إلى قلب طوكیو بالباص 
 ذكر اسم الفندق الذي سوف تقیم بھ لیتسن لھم مساعدتك في اي محطة یمكنك النزول 

 .  ¥1200إلى    ¥1000یتراوح السعر للذھاب إلى قلب طوكیو من بین 
 

  

 مطار ھانیدا 
 

Haneda  - Tokyo International Airport 
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 یوجد قطارین في المطار ھما
Tokyo Monorail 

فان لم تكن    Keikyu Lineو  
على درایة كافیة بالقطار في 

طوكیو فاالفضل عدم استخدامھ 
خاصة وانت تحمل الحقائب 

 الثقیلة .
 
 
 

من مطار ھانیدا إلى قلب طوكیو 
  ¥6000السعر یتراوح ما بین 

  ¥7000إلى 
 
 

 بقیمة    Airport Limousine Busمن مطار ناریتا إلى مطار ھانیدا والعكس یمكنك استخدام الباص 
3000¥ 

 
 دقیقة . 90دقیقة من مطار ناریتا إلى ھانیدا والعكس والوصول في حوالي  30حركة ھذا الباص كل 

 قبل الذھاب إلى الباص قم بشراء تذكرتك .
 

 www.haneda-airport.jp/inter/en/ 
 
 

 

Airport Limousine Bus          شباك التذاكر  

 


