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تعتبر مدینة سیئول من المدن التي تحتوي على نظام جید 

في المواصالت ، ویفضل بعض السیاح استخدام باص 
 النقل الحر للتنقل بین االماكن السیاحیة في سیئول .

 
 

 ان كنتم شخصین او ثالثة فان استخدام التاكسي كوسیلة مواصالت فكرة صائبة جدا .
 

اذا كنت ترید زیارة المعالم السیاحیة والتاریخیة في سیئول عن طریق الجوالت السیاحیة المحلیة فان الذھاب 
 واالیاب من وإلى الفندق مجاني .

 
اما اذا كنت ترید زیارة المعالم والتجول في سیئول دون الجوالت السیاحیة فاننا نستوفي لك المواصالت التي من 

 الممكن استخدامھا . 

  

 المواصالت   
 

Transportation in Seoul 
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 الباص 
 

سیئول مدینة منظمة جدا 
خاصة بالنسبة للمواصالت ، 

الباص ینقلك إلى جمیع  
االماكن في سیئول ولكن الن 

االغلبیة ال یتحدثون االنجلیزیة 
، كما انك ال تتحدث الكوریة ، 

وان لم یكن لدیك صدیق من 
نفس البلد المذكور فاننا 

 ننصحك بعدم استخدام الباص .
 
 
 

 مترو 
 

خط ، وكل  17یحتوي المترو على نظام متطور في العالم باسره ، وھو ینقلك إلى معظم مدن سیئول ویحتوي على 
 خط یحتوي على رقم ولون مختلف .

 تعتمد  جمیع المحطات على اللغة االنجلیزیة في  كتابة اسماء االماكن باالضافة للغة الكوریة .
 

 جمیع المحطات تحتوي على جھاز آلي لشراء التذاكر باالضافة لوجود شباك التذاكر العادي .
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 طریقة شراء  التذكرة من الجھاز اآللي 
علیك اوال بمشاھدة الخریطة والمحطة 

التي تود النزول بھا ، ثم اضغط باصبعك 
علیھا فیتبین لك السعر ، قم بوضع 

 النقود في الجھاز
 
 
 

لتحصل على التذكرة ، جمیع التذاكر  
 ₩500یتوجب علیك وضع 

كضمان  ، وعند وصولك للمحطة 
المقصودة ضع التذكرة في الجھاز مرة 

 ₩500اخرى لتستعید 
الضمان ، وترجع قیمة التذكرة للمسافة  

 ₩ 1150حیث تبدا قیمة التذكرة من 
 وھي ارخص التذاكر سعر . 

 

 

 

 عند الوصول إلى المحطة المقصودة علیك بادخال  التذكرة بداخل الجھاز 
 االلي للحصول على النقود الباقیة  للتامین 

 الجھاز اآللي لشراء  تذاكر المترو 
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اما اذا كنت تود استخدام المترو مرات عدة فعلیك 
فھي تسھل علیك   Money Cardباستخدام بطاقة 

االستخدام حتى نھایة الرصید ، ویتوجب ان یتوفر في 
 ₩3000البطاقة عند شرائھا رصید بقیمة 

 

 
وبعد ذلك یمكنك وضع اي مبلغ اضافي كرصید ، في   

كل مرة تستخدم البطاقة یتبین لك الرصید الباقي 
 فیھا .

 
یمكنك شراء ھذه البطاقة من اي محطة او اي مكان 

 توجد علیھا عالمة بیع البطاقات .
 
 

عند قرارك مغادرة سیئول یتوجب علیك تسلیم 
البطاقة العادة الرصید المتبقي في البطاقة لك ، 

 ویمكنك استخدام ھذه البطاقة لالوتبیس كذلك .
 
 

 

 

 

ھذه عالمة المترو في 
سیئول ، وفي الدلیل 
السیاحي شوف الدنیا 

استخدمت  لالستدالل على 
 محطات المترو .
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 التاكسي 
 
 

تحتوي سیئول على شركات مختلفة للسیارات االجرة 
(التاكسي ) واكثر سیارات االجرة باللونین الرصاصي  

والبرتقالي ، اما سیارة االجرة ذات اللون االسود والخط 
االصفر فانھا تعتبر من سیارات االجرة الفاخرة ذات 

 السعر المرتفع .
 
 
 

سیارات االجرة في كوریا تدعو للطمأنینة كما ان 
اغلبھا مكتوب علیھا ترجمة مجانیة  ویقصد بذلك 

وجود ھاتف في التاكسي  ، فان استصعب علیك 
شرح او توضیح  شيء اتصل سائق التاكسي 

بالمترجم وتتحدث الیھ باللغة االنجلیزیة یترجم 
 مقصدك للسائق باللغة الكوریة .

 
 
 

واالفضل ان تطلب من موظفي  الفندق المقیم بھ 
كتابة العنوان الذي ترید الذھاب الیھ باللغة الكوریة 

ومن ثم اعطائھ  سائق التاكسي ، كما یفضل بل 
 ننصحك باالحتفاظ بكارت الفندق المقیم بھ .

 
 
 
 

جمیع سیارات االجرة یبدا 
 ₩2400السعر من 

كیلو متر ، بعد ذلك  2الول  
 ₩100متر بقیمة 144كل 

  
 
 

التاكسي الفاخر یبدا من 
كیلو متر  2لكل  4500₩

متر  164بعد ذلك لكل 
200₩  

 

 

 

 

فقط علیك وضع التذكرة على ھذا الجھاز وعند سمع 
 الصوت اخذ التذكرة والذھاب 


