
 مطارات میامي 
 

 ھناك مطارین في مدینة میامي االول :
 
 Miami lnternational Airport (MIA)  -مطارمیامي الدولي   -  –1
  

 
كم  13یعتبر مطار میامي الدولي ثالث اكثر المطارات ازدحاما في الوالیات المتحدة االمریكیة ، ویقع على بعد 

 من قلب میامي .
 

 شمال ) ویمكنك التنقل بینھا .-جنوب-ترمنال ( مركزي  3یحتوي المطار على 
 

 یحتوي المطار على محالت ومطاعم وفندق ، فھو یقدم جمیع الخدمات والتسھیالت التي یحتاجھا المسافرین .
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 مطارات میامي 
 

Miami Airports 

 



تذكر بانھ یتوجب علیك الذھاب باكرا بالنسبة للرحالت 
 الدولیة ، فاحیانا اجراءات السفر تتطلب وقت طویل .

 
 -كیف یمكنك الوصول للمدینة :

 
تقدم العدید من الفنادق خدمة مطار ( یوفر الفندق 

مواصالت لنقلك من المطار إلى الفندق ، والعكس عند 
 المغادرة ) مجانا .

 
من السھل علیك الذھاب من المطار إلى اي مكان تقریبا في 

 میامي خاصة میامي بیتش  .
 

اذا كانت رحلتك االولى إلى میامي مع اسرتك ، فاالفضل 
استخدام سیارة االجرة ( ذات اللون االصفر ) حیث جمیع 

 سیارات االجرة اسعارھا ثابتة بالنسبة للنقل إلى  مركز المدینة .
 

، یستغرق من  24$بسعر حوالي  Port Of Miamiوتنقلك إلى 
 دقیقة .  20الوقت حوالي 

 
، یستغرق من الوقت حوالي  32$بقیمة  South Beachاما إلى 

 دقیقة . 20
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اما بالنسبة للحافالت ونتحدث عن الحافالت 

، توجد اكشاك  Super Shuttleالرسمیة 
متعددة في المطار لھذه الحافالت ، ویتكلف 

ذھابك إلى الشاطئ الجنوبي بالحافالت 
 . 26$المذكورة حوالي 

 
 
 

 -الحافلة االخرى ھي :
Airport Flyer 

 
وھذه الحافلة اكسبرس تقدم خدمة یومیة ، 
 Miami -تتمثل بالتنقل ما بین المطار و میامي بیتش 

Beach دقیقة ،  30، وتتمثل حركة ھذه الحافلة كل
 . 2.35$للذھاب فقط بقیمة 

 
 جمیع وسائل النقل العام وسیارات االجرة

 )Rental Car Center (   تتواجد في محطة
Miami Central Station  وتقع ھذه المحطة ،

بالقرب من المطار ، ویمكنك الذھاب إلى ھذه المحطة 
من الترمنال  MlA MOVERباستخدام  القطار 

 المركزي وھذا القطار مجاني .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یقع 
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 ، بالقرب من الفندق الموجود بالمطار . 2یقع مكتب المعلومات السیاحیة  میامي في الترمنال المركزي الطابق 
 من الدول العربیة التي رحالتھا مباشرة إلى میامي ، فقط الخطوط الجویة القطریة .

 
 www.miami-airport.com -لمزید من االطالعات :

——————————  
 -اما المطار االخر في میامي فھو :

 
2– Fort Lauderdale-Hollywood International Airport 

 مطار فورت لودردیل ھولیوود الدولي 
 

ھذا المطار صغیر جدا ، وھو ال یستقبل العدید من الرحالت 
الدولیة ، فمعظم الرحالت لشركات الطیران االقتصادیة 

 االمریكیة .
 

كم من شمال میامي ویستغرق 34یقع ھذا المطار على بعد 
 دقیقة للوصول لقلب مدینة میامي . 40حوالي 

،  South Beachبالنسبة لسیارة االجرة فانھا تنقلك إلى 
 . 71$بقیمة 

 
 تقریبا ، تنقلك إلى شواطئ میامي . 30$، بقیمة  Go shuttleكما یمكنك استخدام حافلة 

 
 www.fll.net -لمزید من االطالعات :
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www.miami-airport.com
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