
 
 

تعتبر جنیف كباقي المدن في سویسرا من ناحیة الكفاءة في 
 وسائل النقل العام والدقة المتناھیة في ذلك .

 
 
 

اصبح باستطاعتك الحصول على المواصالت  2008في عام 
المجانیة والتي تنقلك من المطار إلى قلب المدینة ، وتقدم ھذه 
الخدمة للسیاح ، فعلیك االحتفاظ ببطاقة الصعود إلى الطائرة 

 الثبات ذلك .
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 المواصالت في جنیف 
 

Transportation In Geneva 



 
كما یقدم الفندق الذي سوف تقیم بھ بطاقة مجانیة 

تؤھلك الستخدامھا للمواصالت العامة في جنیف ، حیث 
یمكنك استخدامھا حتى اخر یوم في اقامتك ، وھي 

 خاصة 
 
 

بالمواصالت في مدینة جنیف وضواحیھا ، وتمكنك 
ایضا من الذھاب إلى المطار في وقت المغادرة ، كل ھذا 

 بصورة مجانیة الستخدام المواصالت العامة .
 
 
1 –  Les Mouettes (Yellow Taxi) 

 تعني بالفرنسیة ( طائر النورس ) Mouettesكلمة 
 
 

ان تجربة ھذه القوارب ھي من التجارب التي یعشقھا السیاح النھا تضفي المزید من البھجة الیھم ، وتجعل من 
رحلتھم تلك قصة اخرى یتمنون أال تنتھى ، ھي كذلك االجواء البحریة عالم یتسرب إلى النفس بكل ما ھو مفرح 

 ومسلي ، لیس السیاح فقط من یعشق ھذه القوارب فقط ، فاھالي  جنیف یعشقونھا ایضا .
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 فھذه القوارب وسیلة ممتعة لعبور البحیرة ، وھي تمكنك من مشاھدة اجمل المناظر واروعھا .

 
 دقیقة . 30إلى  10تتمثل حركة القوارب كل 

 
 -خطوط ، من اكثر الخطوط التي یقبل علیھا السیاح ھي :  4یوجد لھذه القوارب 

 
1– M3 
2– M4 
 

یمكنك استخدام البطاقة التي قدمھا لك الفندق 
المقیم بھ الستخدام المواصالت العامة مجانا ، 

 لھذه القوارب .
 

مدینة جنیف من السھل ان تقضي بھا اوقاتا 
 سیرا على االقدام .

 
 

في حالة اردت استخدام لترام او الباص علیك 
 بسؤال الفندق المقیم بھ عن ذلك .
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 سیارة االجرة (التاكسي ) -2 
 

یمكنك بسھولة العثور على سیارة اجرة 
فھي متوفرة في ارجاء المدینة ، كما 

یمكنك االتصال بإحدى سیارات االجرة ، 
وان كانت غالیة  اال ان خدماتھا جیدة 

للغایة ، یتحدث اغلب سائقي التاكسي اللغة 
االنجلیزیة ، لیست بطالقة ولكن بطریقة  

 تؤدي الغرض .
 

 یبدأ عداد سیارة االجرة بمبلغ
 6.30 CHF   ثم بعد ذلك لكل كیلو متر ,

 .    CHF 3.20مبلغ 
 

 -اخترنا لكم إحدى الشركات الثقة لسیارات االجرة وھي :
 

Taxi Phone 
 4133 331 022رقم الھاتف : 

 
 

 -لمزید من االطالعات عن الشركة المذكورة :
www.taxi-phone.ch 
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www.taxi-phone.ch

