
 
كیلومتر عن المدینة وھو  20یبعد ھذا المطار 

 -صاالت :  3یحتوي على 
 لجمیع الرحالت الدولیة  1ترمنال 
جمیع الرحالت القادمة لدول  2ترمنال 

 المستخدمة الشنغن فیزا .
 

 رحالت خصوصیة . 3ترمنال 
 یقعان بالقرب من بعضھما البعض . 2و 1ترمنال 

 
ھذا المطار عصري ومجھز باحدث التكنولوجیا الحدیثة ، ذات الرفاھیة والتي تغمر المسافرین بالكثیر من الراحة 

 في اجراء معامالتھم للسفر من خالل ھذا المطار .
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براغ   -مطار فاتسالف ھافیل    

 
Vaclav Havel Airport 

 



  
ومن الخـدمات المتوفرة في ھذا المطار ، 

الصرافة وكذلك بنك ، باالضافة لجھاز 
الصراف اآللي ومحالت التسوق ، اما 

Wi-Fi  فخدمتھ مجانیة في المطار ، كما
یتوفر كاونتر  لالطالعات في المطار ، 

باالضافة لوجود كاونتر  للمكتب السیاحي 
 لمدینة براغ .

 
 

ال تنسى ان تقم بتغییر العملة  (حتى لو 
مبلغ بسیط )  قبل مغادرة المطار 

والتوجھ لقلب المدینة المذكورة ، ان كنت 
قد نسیت تغییرھا قبل الشروع في 

 رحلتك .
 
 

 -كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى المدینة :
 من وسائل المواصالت التي من الممكن االستعانة بھا للذھاب من المطار إلى قلب المدینة المذكورة ( براغ ).

 
 الحافلة ( الباص ) -1
 

مـن وسـائل المـواصالت العامة  ولكـن یصعب استخـدامــھ، امـا اذا اردت ذلك ، فمـن االفضـل استخـدام بـاص 
Airport Express ویتجھ ھذا الباص بك إلى المحطة القطار المركزیة في قلب مدینة براغ 

 )  Praha hl.n. (    عند وصولك إلى المحطة المركزیة لقطار براغ والتي اشارنا الیھا ، یمكنك من ھنا
استخدام المترو او التاكسي 

لمتابعة طریقك  للمكان المقصود 
 ، او الفندق الذي سوف تقیم بھ .

 
 
 

 30تتمثل حركة ھذا الباص كل 
دقیقة ، ویستغرق الوقت للوصول 

إلى  35لقلب المدینة حوالي من 
دقیقة ، اما سعر التذكرة لھذا   45

، ویمكنك  60CZKالباص فھو 
العثور على محطة الباص 

  2و 1المذكور آنفا ، مقابل ترمنال 
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 سیارة االجرة ( التاكسي ) -2
 
 
 

اذا كنتم ثالثة اشخاص او 
اربعة فان استخدام التاكسي 

من االفكار الصائبة دون شك ، 
للذھاب لقلب المدینة ، 

وسیارات االجرة في براغ من 
 الوسائل المریحة والمنظمة .

 
 
 
 

یوجد شركتین للسیارات االجرة في المطار ، وھي تحت سلطة المطار وھي االفضل للذھاب من المطار إلى قلب 
 مدینة براغ .

 ھذه الشركتین ھي .
 
1– AAA Taxi 
 
2– Fix Cars 
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 -اوال :
علیك العثور على االكشاك المذكورة في 

المطار ، وتوضیح وجھتك لنقلك في 
إحدى سیارات االجرة ، ثم دفع السعر 

المحدد للمكان الذي سوف تقصده ، 
تعطي بعد ذلك قسیمة بالمبلغ المدفوع ، 

ثم ینقلك التاكسي للمكان المقصود ، 
علیك االنتبھ بانھ ال یتوجب علیك دفع اي 
 مبلغ اخر عند وصولك للمكان المقصود .

 
 
 
 

في حالة اردت استخدام نفس التاكسي عند مغادرتك البالد ، ویكون ذلك من  20%تعطي قسیمة اخرى بخصم 
الفندق المقیم بھ إلى المطار ، ولكن 

علیك االتصال قبل موعد سفرك بیوم 
 مثال .

 
السعر من المطار إلى المدینة بالتاكسي 

  850CZKإلى   650CZKحوالي من 
 
 
 

، وھي من  Cedaz busتوجد شركة 
الشركات الجیدة والتي یمكنك استخدامھا 
لنقلك إلى قلب المدینة ، حیث تنقلك إلى 

، وذلك بسعر   Vcelniciشارع 
130CZK  . 

 
 
 

 القطار -المترو 
 ال یوجد مترو او قطار لنقلك إلى قلب المدینة من المطار .
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نذكرك مرة اخرى بان اي شخص یعرض 
علیك المساعدة لتوفیر سیارة اجرة لك 
علیك الرفض  والتوجھ للمكان المعنى 

 بذلك . 

 

 

 


