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تقع اغلب الفنادق في قلب طوكیو وربما یمكنك مشاھدة 
بعض االسواق واالماكن السیاحیة الواقعة  بالقرب من 

 الفندق المقیم بھ .
 
 

الفنادق توفر للزبائن  خرائط  لتحدید موقعھا  ، فعلیك بقتناء  احدى ھذه الخرائط قبل الشروع في الخروج من ان اكثر 
 الفندق .

 
 اذا كنتم ثالثة اشخاص او اربعة فان التاكسي ھو الوسیلة الصائبة  .

 
 

كما یمكنك  االستمتاع  بعدة جوالت مختلفة تتوفر في طوكیو ، لیست فقط للسیاحة بداخل طوكیو بل تشمل مدن اخرى، 
اما بالنسبة لتكلفة ھذه الجوالت فھي بنفس السعر تقریبا باالضافة للخدمات الجیدة والنظیفة ، ویمكنك االستعانھ 

  

 المواصالت 
 

Transportation in Tokyo 
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للتواصل معھا  عن طریق الفندق ، حیث یمكنك 
السؤال عن احدى ھذه الجوالت وسوف یقدم موظفي 

 الفندق المقیم بھ المساعدة باعطائك العناوین .
كما تتوفر جوالت بالباص (الرجاء مراجعة جوالت 

 الباص ) .
 

 الباص في طوكیو :
 

تحتوي طوكیو على افضل الخدمات للباصات ، ولكن 
نحذرك من استخدام الباص فاغلب سائقي الباص 

الیجیدون اللغة االنجلیزیة باالضافة لالزدحام الشدید 
الموجودة بھا ، فال یمكنك اال اذا كان لدیك صدیق من 

الیابان واال فاننا ننصحك ونوصیك بعدم استخدام 
 الباص فانتبھ لذلك .

 
 تاكسي :

 
في جمیع انحاء الیابان یتمیز التاكسي بالنظافة 

والنظام والخدمات الدقیقة ، باالضافة لعدم  االستغالل 
ولكن عیبھ ھو انھ غالي جدا ، فان كنتم ثالثة 
 اشخاص او اربعة فالسعر یعتبر مناسب جدا .

 

 

 

 صورة لداخل الباص الیاباني 
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كیلومتر ،  2لكل    ¥710ویبدأ السعر من 

 .¥ 100متر  بسعر  350ویستمر بعد ذلك لكل 
ونذكرك بان باب التاكسي اتوماتیك فال یحتاج 

 لفتح اواغالق .
 
 

وكن مطمئننا بان سائق التاكسي امین وبعید 
عن االستغالل ،االفضل اذا اردت الذھاب لمكان 

معین ، ان تطلب من موظفي الفندق كتابة 
المكان المقصود باللغة الیابانیة لتقدمھ لسائق 

التاكسي ، الن سائقي التاكسي ال یجیدون اللغة 
 االنجلیزیة .

 
وتذكر دائما االحتفاظ بكارت الفندق المقیم بھ 

 عند الخروج .
 

 : المترو
خط للمترو شاملة اربع  13یعتبر المترو والقطار في طوكیو من اكثر المواصالت المنظمة في العالم ویحتوي على 

 ) في طوكیو .  JR      )  Japan Railوخط    Toeiخطوط خصوصیة المتمثلة في 
 

 

 



 See Dunia - Tokyoطوكیو                                                                                  -شوف الدنیا 

  
اذا لم تكن لدیك درایة كافیة باستخدام المترو سابقا فاالفضل 

 عدم استخدامھ .
 

اذا كانت لدیك تجربة سابقة فال مانع من تجربة قطار طوكیو ، 
اوال یتوجب علیك معرفة المحطة التي تتوجھھ الیھا ومن این 

تبدأ ، مالحظة كم محطة تتوقف فیھا قبل الوصول لمحطتك 
 المقصودة وذلك من خالل الخریطة الموجودة في المحطة .

 
 
 

جمیع المحطات تحتوي على جھاز اآللي للبیع  التذاكر باللغة 
االنجلیزیة والیابانیة ، باالضافة لوجود شباك تذاكر عادي 

 فیمكنك اختیار الطریقة التي تناسبك لشراء تذكرتك .
 
 
 

اما اذا كنت على غیر درایة باالسعار فعلیك شراء ارخص 
، وعن الوصول لمحطتك   ¥ 170تذكره وھي بقیمة 

 المقصودة یمكنك دفع الزیادة نقدا .
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بعض محطات الیابان كبیرة جدا 
وعند النزول من القطار سوف 

تذھل لسعة مساحتھا ومخارجھا 
المتعددة فال تقلق ، فاغلب 

المحطات تحتوي على اللغة 
االنجلیزیة بالنسبة لالرشادت 

والتوضیحات ، كما یمكنك 
السؤال فالكل یرحب باالجابة 

ویسعدھم ذلك كما ان االغلبیة 
خاصة الفئة الشابة یتحدثون 

 االنجلیزیة .
 

في ساعة الذروة نوصیك بعدم 
استخدام المترو اوالقطار  وھي 

تتمثل في االوقات التالیة من 
 9:30فجرا إلى  5الساعة 

 7مساء إلى  4:30صباحا ومن 
 مساء .

 
 )   JR   )Yamanoteخط 

 
 
 

 

 

JR Yamanote                          خط 

 صورة لداخل المترو 
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تحتوي طوكیو على خط واحد  
JR   على شكل دائري في طوكیو

ومساره في االعلى وھو فرصة 
رائعة لمشاھدة طوكیو بالقطار 

 وبمسار دائري .
 
 

اما اذا كنت على غیر درایة 
باالسعار فعلیك شراء ارخص 

،   ¥ 130تذكره وھي بقیمة 
وعند الوصول لمحطتك المقصودة 

 یمكنك دفع الزیادة نقدا . 
 
 
 

محطات فیتوجب علیك معرفة المحطة المقصودة بدقة خاصة محطة  3او  2بعض المحطات تحتوي على 
Shinjuku  . علیك بالتیقن بدقة اي المحطات مقصدك 

 
عند استخدامك للمترو مرتین او ثالثة فسوف تشعر براحة في استخدامھ  ، وما یمیز المترو في طوكیو ھو بانھ 

 یعطي فرصة لمشاھدة الحیاة الحقیقیة تحت االرض في طوكیو .
 تذكر بان مترو  طوكیو امن ونظیف جدا .

 

 


