
 
تحتوي مدینة براغ على نظام للمواصالت جید جدا ، 
ولكن في حقیقة االمر ان مشاھدة االماكن السیاحیة 

والتسویقیة في براغ ، ال یحتاج إلى استخدام وسائل 
المواصالت  ، كما ان مدینة براغ من المدن الرائعة 

 لمشاھدتھا سیرا على االقدام .
 

 -من وسائل المواصالت المختلفة التي سوف نذكرھا :
 نذكركم اوال بان التذكرة یمكنك استخدامھا للمترو ولترام وكذلك الباص .

 
 المترو  -1
 

 خطوط . 3مترو مدینة براغ عصري جدا وسھل االستخدام باالضافة إلى انھ نظیف جدا ، وھو یحتوي على 

  

 المواصالت 
 

Transportation in Prague 
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 بالنسبة للمترو 

 -قیمة التذاكر للذھاب فقط :
 
 

اما في حالة اردت استخدام المواصالت لعدة مرات ، فمن 
 -االفضل شراء ھذه التذاكر :

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 یمكنك شراء التذاكر من محالت التدخین او محطة المترو او لترام .
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اذا تم القبض علیك بدون البطاقة او التذكرة ، في ھذه الحالة 
 .  800CZKعلیك بدفع غرامة قدرھا 

 القیمة  الوقت 

 32CZK دقیقة  90

 24CZK دقیقة  30

 القیمة  الوقت 

 110CZK لیوم واحد 

 310CZK ثالثة ایام 

 
علیك تفعیل البطاقة قبل الشروع في استخدامھا ، 
وذلك في الجھاز االصفر الخاص بذلك ، والمنتشر 

في كل مكان ، تفعیل البطاقة لمرة واحدة قبل 
استخدامھا ولیست في كل مرة تود استخدامھا  

 فانتبھ لذلك . 
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 -من وسائل المواصالت  في براغ كذلك :

 
 سیارة االجرة ( التاكسي )  -2
 

یشتكي اغلب المسافرون لمدینة براغ من ارتفاع سعر  
سیارات االجرة ، الن سعر العداد كبیر جدا ، في 

السنوات االخیرة طرأت بعض التعدیالت في القوانین 
بھذا الخصوص ، حیث اصبح الوضع افضل مما كان 

 علیھ .
 

االفضل ان تقوم باالتصال بسیارة  االجرة عند الحاجة ، وھذا ما یقوم بھ 
 سكان   مدینة براغ .

وتوجد عدة شركات ثقة لسیارات االجرة ، سوف نذكرھا ونذكر ارقام 
 ھواتفھا .

 
 
 
 
 
 
 
 

 . یمكنك سؤال الفندق المقیم بھ لالتصال باحدى الشركات المذكورة 
ان الشركة التي تم ذكرھا اوال ھي من افضل سیارات االجرة الثقة في 

براغ ، في حالة اردت استخدام اي تاكسي من الخارج علیك الدقة لوجود الطباعة على باب التاكسي بالشركة 
 المذكورة ، ولون التاكسي لھذه الشركة اصفر .

 
 في محطة القطار المركزیة او المطار ، سوف یعرض علیك البعض توفیر تاكسي لك علیك بالرفض .

 رقم الھاتف  سیارة االجرة 

AAA Radio Taxi 222 333 222 

City Taxi 257 257 257 

Taxi Praha 222 111 000 
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