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 Incheon & Gimpoتحتوي سیئول على مطارین ھما 

ان اغلب الرحالت الدولیة وكذلك الخطوط الجویة العربیة تھبط على 
 فتھبط علیھ الرحالت المحلیة    Gimpoاما مطار   Incheonمطار 

 
 

 Incheonونتحدث اوال عن مطار 
 
 
 

ویعتبر ھذا المطار واحد من مطارات العالم الحدیثة فقد تم افتتاحھ في 
كیلو متر من مدینة سیئول ومجھز بكل  52وھو یقع على احد الجزر االصطناعیة ویقع على بعد  2001عام 

 التجھیزات الحدیثة والعصریة كما ان خدماتھ ممتازة جدا ، وسھل لتخلیص االجراءات للمسافرین .

  

 مطار إنشیون الدولي
 

Incheon International Airport ( ICN ) 
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اغلب الرحالت الدولیة تھبط على ھذا  
 المطار والقلیل من الرحالت المحلیة .

كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى 
 سیئول 

www.airport.kr 
 

اذا كانت رحلتك عن طریق الجوالت 
السیاحیة ، او كنت قد حجزت الفندق 
الذي سوف تقیم بھ من قبل ،  واكدت 

ضرورة توفیر مواصالت لنقلك للفندق 
ففي كلتا  الحالتین ستجد من ینتظرك في 

المطار ،  اما اذا كانت رحلتك دون 
جوالت سیاحیة ، فھناك ثالث طرق 

 -للذھاب إلى سیئول :
 

ھو الطریقة المثلى   Limousine Busاذا كنت اول مرة تزور سیئول وعلى غیر درایة كافیة بھا فان ھذا الباص 
ویقف مقابل العدید من الفنادق ، كما ان جمیع الباصات   Standardحیث یتنقل بین  مناطق مختلفة في سیئول 

منظمة 
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 Deluxe (KAL Limousines) 
 

)ووصولك إلى المطار یمكنك مشاھدة كونتر للملعلومات العامة ، حیث یمكنك الذھاب Level -1عند القدومك (
واالستفسار بعد اعطائھم اسم الفندق الذي سوف تقیم بھ ، على اساسة سوف یقترح علیك الباص الذي یجب علیك 

 استخدامھ للوصول إلى الفندق المقصود .
 
 

او عند خروجك من المطار 
وتوجھك إلى الخارج یمكنك 

مشاھدة (كوشك) یمكنك 
شراء تذكرة الباص منھ ، 

اكثر السائقین ودودین جدا 
ویتحدثون اللغة االنجلیزیة 

 قلیال .
 
 

وقبل الوصول إلى اي محطة 
یعلن سائق الباص عن 

المحطة القادمة ومقابل اي 
فندق  لالستعداد ركاب ھذه 

 المحطة للنزول .
 
 

 یوجد نوعین من ھذا الباص 
1– Standard   10000إلى ₩ 9000یتراوح سعر التذكرة ما بین₩ 
2– Deluxe    15000الى  ₩14000یتراوح سعر التذكرة ما بین₩ 

 

 
 
 
 

 ویقف مقابل العدید من الفنادق في سبئول 
كما یمكنك عن طریق باص 

Limousine Bus     الذھاب إلى مطار
Gimpo    30وتتمثل حركة الباص كل 

دقیقة اما السعر فانھ یتراوح ما بین 
 ₩7000إلى ₩ 5000

 
 
 
 

www.kallimousine.com 
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A’rex Express Train  
 

    Seoul Stationیمكنك الذھاب إلى المحطة المركزیة في سیئول 
عن طریق محطة القطار فان كان الفندق الذي تقیم بھ بالقرب من 

المحطة المركزیة فیمكنك الذھاب بالقطار ومن ثم النزول في المحطة 
 واستخدم تاكسي لنقلك إلى الفندق الذي سوف تقیم بھ .

 
كما یمكنك كذلك عند العودة استخدام التاكسي من الفندق المقیم بھ 

إلى المحطة المركزیة ومن ثم استخدام القطار للذھاب إلى المطار مع 
 العلم بان ھذا القطار یتنقل بین المطارین 

 
كما یوجد قطارین للذھاب من المطار إلى المحطة المركزیة لسیئول 

Station Seoul 
 

 القطار االول 
1– Express     دقیقة  43(القطار السریع )  یستغرق من الوقت

 ₩ 13800بسعر 
 ₩  3850دقیقة بسعر  53القطار العادي  یستغرق من الوقت  -2

                               www.arex.or.kr     انظر خریطة سیئول 
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 سیارة االجرة (التاكسي ) 
 

 اذا كنتم ثالثة اشخاص او اربعة فان التاكسي كوسیلة مواصالت جیدا جدا وفكرة صائبة .
 دقیقة ( ویرجع ذلك حسب حال الطریق من ازدحام وغیره )  70ویستغرق التاكسي من المطار إلى سیئول حوالي 

  ₩ 70000إلى  ₩ 55000والسعر ما بین 
 
 

Gimpo International Airport 
(GMP) 

 
كیلو متر عن مدینة  15وھو یقع على بعد  1958ھذا المطار ھو اول مطار في سیئول بدا رحالتة الدولیة في عام 

 سیئول .
 

   Incheonوبعد افتتاح المطار الجدید 
انتقلت اكثر الرحالت الدولیة إلى 
المطار الجدید ، اما المطار القدیم 
فاصبح للرحالت الداخلیة وبعض 

 الرحالت القلیلة لدول آسیا .
 
 

ویوجد لمترو سیئول محطة في ھذا 
المطار ، حیث یمكنك الذھاب عن 

 طریق المترو إلى  سیئول .
 
 
 

كما یمكنك الذھاب إلى سیئول عن 
وعند شرائك تذكرة الباص یفضل    Limousineطریق باص 

ذكر اسم الفندق الذي تنوي االقامة بھ لیساعدك موظفي الشباك 
 على استخدام الباص الصحیح للذھاب الیھ  .

 
 

 . ₩ 7000إلى    ₩ 5000السعر یتراوح ما بین 
 كما یمكنك كذلك الذھاب عن طریق القطار 

 
 
 

 15، یستغرق من الوقت    A’rexباستخدام قطار    Seoul Stationاما عن طریق المحطة المركزیة لسیئول 
  ₩ 1300دقیقة  والسعر حوالى 

 
 

عن طریق الباص یمكنك الذھاب إلى مطار 
Incheon   30، وتتمثل حركة الباص كل 

  ₩ 6500دقیقة  ، والسعر حوالى 
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 التاكسي  
 

 ₩ 35000من ھذا المطار إلى سیئول السعر تقریبا 
 لمزید من االطالعات عن ھذا المطار .

                       www.gimpo.airport.co.kr        انظر خریطة سیئول 
 

—————————————                                         
 

City Air Terminal ( KARST) 
 

 اذا كانت تذكرتك على  الخطوط الجویة الكوریة التالیة 
1– Korean Air  
2– Asiana  
3– Jeju Air 
 

ویقع ھذا المكان في محطة سیئول ، حیث یمكنك    City Air Terminal ( KARST)فانھ یمكنك الذھاب إلى 
إلى احد المطارین المقصودة    A’rexتخلیص معاملتك كاملة من حقائب وغیر ذلك ھناك  ومن ثم استخدام قطار 

 براحة تامة حتى وقت موعد رحلتك .   Incheonاو مطار  Gimpoبھ رحلتك سواء مطار 

 


