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 London Heathrow Airportمطار لندن ھیثرو                              

 

ھو اكبر ،  المطارات البریطانیة ،  وأكثر المطارات ازدحاماً كم ، وسط مدینة  لندن و 22یقع مطار ھیثرو على بعد 
 .في أوروبا 

 

ھذا المطار الضخم لدیھ كل المرافق ویقدم جمیع 
الخدمات للمسافرین ، ، ویضم المطار المذكور 

المقاھي والمطاعم  المحالت التجاریة والصرافة، 
  Wi-Fiأجھزة الصراف اآللي، باالضافة لخدمة 

 ) .دقیقة 45( مجانیة لمدة 
 

 

أیضا كاونتر  للمعلومات السیاحیة ، وخدمات 
أخرى للفنادق ، في حالة عدم الحجز المسبق  ، 

فیمكنك الحجز من المطار وذلك بوجود مكاتب 
 .لبعض الفنادق 
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اكثر الخطوط , ) مغلق  1مبنى  (   مباني   4المطار یحتوي على 
 .  4-3تھبط على مبنى  العربیة  

یمكنك استخدام المواصالت بین مباني المطار ، من حافالت وقطارات 
 .اكسبرس ، مجاني 

توجد العدید من الفنادق ، بالقرب من المطار كما ان خدمة مواصالت 
 .من وإلى ھذه الفنادق،  مجانیة من المطار 

. 

  -:كیف یمكنك الذھاب إلى المدینة

ھناك العدید من وسائل المواصالت ، التي یجب تسلیط الضوء علیھا ، 
 .لنقلك من المطار إلى قلب مدینة لندن 

 -:سیارة أجرة  - 1

اذا كانت رحلتك االولى إلى لندن ، ومع عائلتك فان االستعانة 
 .بسیارة االجرة من االفكار الصائبة 

یمكنك العثور على سیارة االجرة سوداء اللون ، مقابل جمیع مباني 
 .المطار 

وتنقلك سیارة االجرة من مطار ھیثرو ، إلى قلب لندن ، باجرة 
 .باوند   85~44تتراوح ما بین ، 

 

   London Underground -المترو  2  - 

Piccadilly Line  

اذا كنت على درایة كافیة بالمترو ، ولم تكن رحلتك االولى إلى 
 .لندن ، او كان لدیك صدیق ھنا 

فان استخدام المترو من االفكار الصائبة ، للذھاب إلى قلب المدینة 
دقائق ، ویستغرق من الوقت حوالي  5، وتتمثل حركھ المترو كل 

 .دقیقة  55، 

 .باوند  6: قیمة التذكرة 

ویوجد محطات للمترو في جمیع مباني 
 .المطار 

بطاقة أویستر من االفكار استخدام  
الصائبة لمواصالت  النقل العام في 

 . لندن 
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 National Expressالحافالت    -3
 

حافالت ناشیونال إكسبرس ، تنقلك  مباشرة من محطة الحافالت المركزیة في ھیثرو،  إلى محطة فیكتوریا في لندن 
 . دقیقة   30، تتمثل حركتھا كل 

تستغرق من الوقت للوصول لمحطة فیكتوریا ، 
 .دقیقة   50~40حوالي ما بین 

 .باوند   5: قیمة التذكرة 

تنقلك   National Express الحافالت  
مباشرة من مطار ھیثرو،  إلى العدید من المدن 

 .في مختلف أنحاء بریطانیا

 

تذھب أیضا إلى  الحافالت ناشیونال إكسبرس
،   )  Gatwick Airport( مطار غاتویك 

دقیقة ، تستغرق من الوقت  20تتمثل حركتھا كل 
 .دقیقة  50حوالي ، 

 

 National Express       :www.nationalexpress.comحافالت -لمزید من االطالعات   

www.nationalexpress.com
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   Heathrow Express  قطار   4 -

اسرع ھو ،      Heathrow Expressیعتبر قطار 
  Paddington: قطار ینقلك من المطار إلى محطة 

 ).مركز لندن    (

 .دقیقة   27~15ویستغرق من الوقت حوالي ما بین ،  

 .باوند   18: قیمة التذكرة 

 :مزید من المعلومات عن مطار ھیثرو 

 مطار لندن ھیثرو 

Heathrow Airport 

http://www.heathrow.com/more/in-your-language/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/ar
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كم، وھذا ھو المطار الثاني  45یقع في جنوب لندن ، على بعد حوالي  
 )جنوب وشمال ( في لندن یضم مبنیین 

 .یربط  المبنیین  قطار خدمة نقل مجانیة  

وھو ال یقل رقي وحداثة ، وخدمات للمسافرین عن مطار ھیثرو، 
 . دقیقة  90لمدة   Wi-Fiویقدم خدمة 

 

  -:كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى المدینة 

 National Expressالحافالت    -1
 

حافالت ناشیونال إكسبرس تنقلك  مباشرة ، من مطار غاتویك إلى محطة فیكتوریا في لندن، تتمثل حركھ الحافالت 
 . دقیقة  30كل 

 .دقیقة  110~ 75 تستغرق من الوقت حوالي ما بین 

 .باوند  8: قیمة التذكرة 

 .، تنقلك من مطار غاتویك إلى العدید من المدن،  في مختلف أنحاء بریطانیا National Express حافالت  

 20تتمثل حركتھا كل    )  Heathrow Airport( تنقلك  أیضا إلى مطار ھیثرو الحافالت ناشیونال إكسبرس  
 . دقیقة   50دقیقة ، تستغرق من الوقت حوالي ، 

 National Express:        www.nationalexpress.comالحافالت -لمزید من االطالعات  

)  التاكسي ( سیارة أجرة   - 2   

تتراوح اجرة التاكسي ، من المطار إلى قلب المدینة ، ما بین 
  .باوند  110~85

 

Gatwick Express -  3  

دقیقة ، حیث تنقلك من  15تتمثل حركھ ھذا القطار كل 
المطار إلى محطة فیكتوریا ، تتم الحركة من مبنى الجنوب ، 

 .دقیقة للمحطة المذكورة   30 ویستغرق من الوقت 

 .باوند   17بقیمة  

             Gatwick Airportمطار غاتویك 

www.nationalexpress.com

