
(  لعل من اكثر االفكار الصائبة ، في حالة وددت استخدام وسائل النقل العام ، في لندن ،  شراء بطاقة اویستر
Oyster  . ( 

 
سھلة االستعمال كما تعد ارخص من شرائك تذكرة ، 
ولھا استعماالت متعددة فیمكنك استعمالھا،  لجمیع 

 .وسائل النقل العام في لندن 
 
 
 

،  كتامین   باوند £  5عند شرئك البطاقة یاخذ منك 
 .وعند ارجعھا یرجع لك ھذا المبلغ مرة أخرى 

 
من المطار وكذلك : من این یمكني شراء بطاقة اویستر 

 .المحطات الكبرى 
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  Underground -المترو  1 - 

 )االندر جراوند  (  
 
 

    
مسار ، وھو  11لندن لدیھا  -) مترو االنفاق ( االندرجراند  -مترو  

 .أسرع وأسھل وسیلة للذھاب إلى  أي مكان في لندن
 

 .ھناك خریطة في جمیع المحطات وسھلة االستخدام
 
 .كما یمكنك الذھاب إلى اغلب مناطق لندن عن طریق االندرجراوند  

 
 ) .مجانیة (عام    11األطفال الذین تقل أعمارھم عن 

  
في حالة العثور علیك تستخدم القطار،  بدون تذكرة یتوجب علیك دفع 

 .باوند  80غرامة قدرھا 
 

 .تذكر  اسم محطة االندرجراوند ، األقرب إلى الفندق الخاص بك
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 Bus  -  الباص 2 - 

 
اذا كنت  على غیر درایة بلندن ، ولیس 
لدیك صدیق ھناك ، فان استخدام الباص 

 . لیس من االفكار الصائبة 
 

، وھو  2014تم تطبیق ھذا القرار في عام 
ما یلزمك ان اردت استخدام الحافلة ، 

 .فیتوجب علیك شراء بطاقة اویستر 
حیث ال یمكنك شراء تذكرة على متن 

 . الحافلة 
 
 
 -) :التاكسي ( سیارة االجرة  - 3
 

ان تاكسي لندن مثیر الھتمام ، فھو مریح جدا حیث مقاعدة المرتفعة تعطیك 
شعوراً بالراحة التامة ، ویعد تاكسي لندن من العالمات السیاحیة التي یفضل 

الكثیر من السیاحة التقاط الصور معھا ، كما ان سائقي التاكسي یمر  باختبارات 
 . لمعرفة تفاصیل مدینة لندن ویكون على درایة كاملة بشوارعھا وزوایاھا 

 
 . اذا كانت عالمة التاكسي مضیئة  فیمكنك ایقافھ 

 
ال یقدم البقشیش لسائق التاكسي ، في لندن 
ولكن في حالھ بقي بعض البنسات ، فیمكنك 

 . تركھا لھ 
 

Minicabs  
 

المیني كاب ھي السیارات العادیة التي تم ترخیصھا ، التي تحتاج إلى الحجز عبر الھاتف أو تطلب من  مكتب المیني 
 .كاب، فھي مرخصة وآمنة  

 
،  االفضل االتفاق على السعر قبل ركوب ) ال یستخدم بھا العداد  (  وھم عموما یتقاضون أجرة ثابتة لرحلة 

 .السیارة 
 

ویمكنك االستعانة بالفندق المقیم بھ ، للحصول على اسماء شركات 
 .میني كاب جیدة 

وھي عادة ما تكون ارخص من سیارات االجرة سوداء اللون عند 
 .المطار 

ال تتفاعل مع سائقي المیني كاب الذین یعرضون علیك خدماتھم ، 
 .ولكن علیك القبول فقط من المكاتب الموثوق بھا 
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 -:اشھر شركات المیني كاب 
Uber :  www.uber.com 

 
 Kabbee   :  www.kabbee.com 
 

www.uber.com
www.kabbee.com

