
 
 كیلو متر عن مركز المدینة . 9یعتبر مطار زیورخ من اكبر المطارات في سویسرا ، وھو یبعد 

 
 یحتوي المطار على جمیع الخدمات العصریة والحدیثة ، والتكنولوجیا ذات جودة عالیة لخدمة المسافرین .

 
 . ATMبداخل المطار یمكنك العثور على كاونتر لالطالعات باالضافة لجھاز الصراف االلي 

 
یعتبر مطار زیورخ من المطارات المریحة في المعامالت واالجراءات ، كما یمكنك الذھاب للسوق الحرة في 

 الذھاب واالیاب في مطار زیورخ .
 

 دقیقة فقط .  60، فاالستخدام المجاني لمدة   Wi– ifبالنسبة لالنترنت او ال
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 مطار زیورخ 
 

Zurich Airport 

 



  
في داخل المطار یمكنك العثور 

على محل ھایبر ماركت 
Migros    حیث یمكنك شراء ،

ما تشاء من السلع اوقنینات 
 المیاه .

 
 

 كیف یمكنك الذھاب إلى المدینة:
  

 
اغلب الفنادق الكبرى  -1

بالقرب من المطار ، في قلب 
المدینة یوجد باص خاص 

للقادمین   1متواجد عند البوابة 
 لنقلھم إلى قلب المدینة .

 
 
 
كارت زیورخ ( كارت ذو خدمات رائعة ) یمكنك شراءه من المطار واستخدامھ في القطار للذھاب إلى المدینة  -2

 ( راجع كارت زیورخ ) .
 
 
 
 

ونتحدث عن اھم 
المواصالت التي من 

الممكن استخدامھا من 
المطار إلى الفندق الذي 

 سوف تقیم بھ .
 
 
 
 
 
 ترموه (لترام ) -1
 
 

، ھذا   Hauptbahnhofذو اللون الوردي ، كل ربع ساعة ینقلك القطار إلى المحطة المركزیة    10ترمو رقم 
بالنسبة لترمو ، اما اذا اردت الذھاب بالقطار ففي الطابق االرضي (الطابق  التحتي ) لمركز التسوق المقابل 

 للمطار ، یمكنك من ھناك استخدام القطار .
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من المطار إلى المدینة   

، تتمثل   CHF 35بسعر
  10حركة القطار كل 

دقائق، للذھاب إلى محطة 
القطار المركزیة 

Hauptbahnhof . 
 
 
 

بالنسبة لمستخدمي 
القطار من المطار ، 

یمكنھم التغیر في محطة 
القطار المركزیة للذھاب 

إلى اي مدینة من مدن 
سویسرا او المانیا او 

 النمسا .
 

 6.60CHFقیمة التذكرة للبالغین : 
 سنوات مجاني ) .   6سنة ، اقل من  16سنوات إلى   6لالطفال : نصف السعر ، ( فئة االطفال : من عمر 

 
 
 

 سیارة االجرة ( التاكسي )
 
 
 
 

یوجد تجمع سیارات االجرة عند بوابة الخروج 
للقادمین ، واسعار سیارات االجرة مرتفعة ، 

65CHF  ، السعر للذھاب إلى  قلب زیورخ
 السعر الربعة اشخاص  .

 
 

تذكر بان تتاكد بانھ كتب على التاكسي ( تاكسي 
 المطار ) . 

 
 

 -لمزید من االطالعات :
 

www.zurich-airport.com 
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