
 
 
 ( میامي بیتش ) Maimi Beachالمواصالت في  

 
 

من الخیارات  South Beach Local یعتبر استخدام الحافلة  
الممتازة ، حیث تعتبر ھذه الحافلة وسیلة سریعة لتجول في 

سنت ، فقط علیك ان تتاكد  25ارجاء الشاطئ الجنوبي ، وبقیمة 
 بان لدیك عمالت صغیرة قبل شروعك في استخدام ھذه الحافلة .

 
 
 

تدور الحافالت في نفس الحلقة وعلى نفس المسار وتتمثل حركتھا كل 
 دقیقة . 15إلى  10
 
 

اذا كانت اقامتك في احد الفنادق في الشاطئ الجنوبي ، فیمكنك بسھولة 
 السیر على االقدام إلى اي محطة من محطات الحافالت المذكورة .

 
 
 
 

 اما اذا كنت تود الذھاب 
فان  Miami City-Downtownإلى 

تنقلك من الشاطئ  S-119الحافلة 
 الجنوبي إلى وسط

 و Downtownمدینة میامي  
دقیقة بقیمة  10تتمثل حركة الحافلة كل 

، یتوجب علیك احضار المبلغ  $2.25
 كما ذكر للحافلة ، فال تعتمد على

سائق الحافلة ، لذلك علیك توفیر المبلغ   
 كما ھو بالضبط .

 
 

 See Dunia - Miami Beachمیامي بیتش                                                  -شوف الدنیا  

  
 المواصالت في  ( میامي بیتش )

 
Transportation   

 

 



 Downtown Miami 
 مركز مدینة میامي 

 
Metromover 

 
ھو افضل وسیلة للنقل في 

 مركز مدینة میامي .
 
 
 

فان كنت تطمع في مشاھدة 
معالم المدینة ومراكز التسوق 
و ناطحات السحاب كما یجب 

انت وعائلتك فعلیك استخدم ھذه 
الوسیلة ، فھي مجانیة وتمكنك 

من مشاھدة میامي من األعلى ، 
كما انھا فرصة رائعة وراقیة 

 للتقاط الصور الجمیلة .
 
 
 

  Metromover ) -قطار (  رجوع   
 
 
 

اذا كنت كثیر السفر بوسائل النقل العام المحلي فمن االسھل 
 . Easy Ticketواالكثر اقتصادیا ھو شراء 

 
 
 
 

 سیارات االجرة 
 
 

شركات سیارات االجرة جمیعھا تقریبا في 
المنطقة لدیھا سعر محدد مسبقا للسفر في 

 میامي .
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Metromover 

 

 



،   Downtown - Miami إلى    Lincoln  Aveعلى سبیل المثال اجرة التاكسي في میامي بیتش ، شارع 
 . 20$كم بقیمة حوالي  10في حدود 

 
لیس من السھل العثور على سیارة اجرة في الشارع ، فذلك یتطلب منك ان تطلبھا عن طریق الھاتف ، 

 فقط  لحضور سیارة االجرة ، عند حضورھا یمكنك 2.50$والستدعاء سیارة االجرة بالھاتف یتوجب علیك دفع 
 
 
سؤال السائق عن القیمة  

للمكان الذي تود الذھاب الیھ ، 
كما یمكنك طلب ذلك من الفندق 

او اي متجر او اي مطعم ، 
طلب االتصال بسیارة اجرة 

 لك .
 
 

 سیارات االجرة في میامي
( لونھا اصفر ) وھي تستقل  
اشخاص كعدد للركاب ، فان  5

فال یتوجب علیكم دفع  5كنتم 
 اي رسوم اضافیة .

 
 

 -ونذكر شركتین لسیارات االجرة مع ارقمھا :
 الرقم  الشركة 

Centrat Cabs 305-532-5555 

Flamingo Taxis 305-7598100 
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