
 
مطار جنیف واحد من المطارات العصریة 
والمجھزة باحدث صیحات التكنولوجیا في 

 العالم .
 
 

یوفر المطار جمیع خدمات الرفاھیة 
للمسافرین ، حیث یحتوي على المطاعم 

والمقاھي باالضافة لمكاتب الصرافة واجھزة 
الصراف اآللي وكاونتر المعلومات 

 السیاحیة . 
 Wi-Fiدقیقة خدمة 90ویوفر المطار لمدة 

 مجانیة .
 -كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى المدینة :

 
بعض الفنادق لدیھا خدمة مطار حیث  -1

تنقلك من  المطار إلى الفندق بالحافالت ، 
 (لذلك علیك الحجز المسبق تذكر ذلك ) .
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 مطار جنیف 
 

Geneva Airport 

 



 سیارة االجرة ( التاكسي ) -2 
 

فان استخدام التاكسي  4اشخاص او  3اذا كنتم 
 لیس من االفكار السیئة ابدا .

 
مقــابل صـــالة القـــادمین یمكنك مشـــاھدة 

سیـــارات االجــرة ، ویبلغ السعـــر للنقل مـــن 
 45إلى  CHF 35المطـــار إلى المدینة من 

CHF  . 
 
 
 
 -مواصالت مجانیة : - 3
 
 

من االشیاء التي سوف تسعد المسافرین إلى 
 جنیف توفیر المواصالت المجانیة ، 

، یمكنك اخذ تذكرة مجانیة  2008منذ عام 
للنقل العام من الجھاز الخاص بذلك من صالة 

 القادمین ، وذلك بعد اخذ حقائبك ، 
 
 
 
 

ھذه التذكرة تتیح لك استخدام وسائل النقل 
العام من حافالت وقطارات واستخدامھا 

للذھاب إلى قلب مدینة جنیف ، فقط یتوجب 
علیك االحتفاظ ببطاقة الصعود إلى الطائرة 
كاثبات كونك سائح مما یجیز لك استخدام 

 المواصالت المجانیة .
 
 
 
 
 
 القطار  - 4
 
 

)  والواقعة في وسط Cornavinجمیع القطارات تتوقف عند محطة القطار المركزیة  جنیف (كورنافین ) (
 دقیقة . 15المدینة ، تتمثل حركة القطار كل 
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 الحافلة (الباص ) -5  
 

اذا كانت زیارتك االولى لجنیف ، ولم یكن 
لدیك درایة كافیة بھا ، فاننا ننصحك بعدم 

 استخدام الباص .
 

في حالة اردت استخدامھ ، فان الباص 
ینقلك إلى محطة القطار   10-5رقم 

 المركزیة جنیف .
 

 دقیقة . 15تتمثل حركة الباص كل 
تقع المحطة مقابل صالة القادمین ، امام 

 . 4مدخل رقم 
 

ویتوقف الباص عند محطة القطار 
 )  ، ویمكنك شراء التذكرة من االجھزة الموجودة في محطات الحافالت .Cornavinالمركزیة (كورنافین ) (

 
 -لمزید من االطالعات :

www.gva.ch 
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