
 
 .كم ،  من مركز المدینة  7یقع مطار لشبونة على بعد حوالي 

 
 

یحتوي المطار العدید من التسھیالت والخدمات للمسافرین ، فھو یحتوي على مطاعم ومقاھي ومحالت ، 
 . دقیقة  30مجانیة لمدة  Wi-Fiباالضافة للسوق الحرة وبنوك والصراف االلي ، باالضافة لخدمة 

 
 2و مبنى  1یضم مطار لشبونة مبنى 

 
 .ھو المبنى الرئیسي ، حیث یستقبل جمیع الرحالت والخطوط الجویة تقریبا  1مبنى 

 
 .فھو فقط للخطوط والرحالت االقتصادیة  2اما مبنى 
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 مطار لشبونة 

 
Aeroporto de Lisboa (LIS) 



 
 -:كیف یمكنك الذھاب إلى المدینة 

 
یمكنك الذھاب من المطار إلى مركز 

المدینة ، او الجھة التي تقصدھا لالقامة 
في المدینة ، باالستعانة بعدة وسائل  من 

 -:وسائل المواصالت ، نذكرھا بالترتیب 
 
 المترو  -1
 

یمكنك العثور على محطة المترو في 
المطار ، خارج صالة القادمین 

والمغادرین على حد سواء ، تستغرق من 
  30الوقت للنقلك إلى مركز المدینة 

 .یورو  2دقیقة ، باستخدام الخط االحمر ، االجرة حوالي 
 
 -:سیارة االجرة التاكسي  -2
 

 .یورو    20إلى  15لعل من الوسائل المھمة ھي سیارة االجرة ، والسعر  باستخدام التاكسي ، تتراوح مابین 
 .ركاب  4تستوعب سیارة االجرة 
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 محطة المترو في المطار



 
البد ان نذكرك بان ھناك صف طویل 

امام صالة القادمین على سیارات 
االجرة ، لذلك تجنبا لذلك ھو الصعود 

إلى صالة المغادرین ، حیث یوجد 
امامھا عدد كبیر من سیارات االجرة 

، وباسعار ارخص ، باالضافة إلى 
 .انھا اسرع 

 
 
 

ھناك طریقة اخرى الستخدام سیارة 
االجرة ، وربما كانت ھي االفضل ، 

في صالة القادمین یوجد مركز 
المعلومات السیاحیة ، یمكنك شراء قسیمة لسیارة االجرة من ھناك ، حیث ان االسعار ثابتة ، فسعر االجرة إلى 

 .یورو ، بشرائك القسیمة تتوجھ إلى التاكسي ، وال یتوجب علیك الدفع مرة اخرى   23مركز المدینة حوالي 
 
 

 -:من االشیاء التي نلفت انتباھك الیھا بالنسبة لسیارة االجرة 
 

 .یورو ، حیث یتوجب ان یكن العداد على ھذا السعر   3.50التاكد قبل حركة سیارة االجرة بان العداد على 
 

 .االفضل كتابة عنوان الفندق الذي سوف تقیم بھ ، على ورقة 
 

االن نسلط الضوء على وسیلة اخرى من وسائل المواصالت ، التي یمكنك االستعانة بھا للذھاب من المطار إلى 
 .مركز المدینة 
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3– Aerobus 
 

 حافالت آیروبوس 
 

Aerobus   یعمل على
طریقتین ، حیث یعمل للذھاب 

إلى المناطق الرئیسیة ، وكذلك 
المناطق السیاحیة في المدینة 

والمحطة االخیرة لھذه 
 الحافالت ھي 

Cais do Sodre  . 
 
 
 
 

علیك االستفسار من مركز المعلومات السیاحیة ، والواقع في صالة القادمین اوال عن الحافالت التي یمكنك 
 .االستعانة بھا للذھاب للمكان المقصود ،و ذكر الفندق الذي تود االقامة بھ 

 
دقیقة ، االجرة الستخدام الحافالت ، حوالي  20یروبوس تغادر من امام صالة القادمین ،  تتشكل حركتھا كل 

 .یورو  3.50
 

  -:مزید من االطالعات 
 
 

  

       Aeroporto de Lisboaمطار لشبونة 
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http://www.ana.pt/en-US/Aeroportos/lisboa/Lisboa/Pages/HomeLisboa.aspx

