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في ریو دي جانیرو نوصى بالجوالت السیاحیة المحلیة فھي االفضل ، كما یمكنك العثور على الكثیر 
 .منھا في الفنادق المقیم بھا 

 
 -سیارة االجرة (التاكسي ):

التاكسي في البرازیل لونھ اصفر 
كما یمكنك مشاھدتھ في العدید 

 من االماكن.
اذا استخدمت تاكسي من الشارع 

وكل  4,35فان العداد یبدا من 
، یجب على   $1Rكیلو واحد = 

التاكسي وضع العداد واذا الحظت 
عدم وضعة اسالة ان یضعة او 

 ترجل خارج التاكسي ،

 المواصالت في ریو دي جانیرو 
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 ال یعد التاكسي غالیا في ریو دي جانیرو .
 

 یمكنك استخدام رادیو تاكسي .
 

اذا اردت الذھاب إلى مكان ما فاسال الفندق 
المقیم بھ ان یكتب لك اسم المكان حتي تقدمة 

 لسائق التاكسي . 
 

بعض الفنادق یعرض علیك حارس االمن 
عرض التوصیل في السیارة ھي بمثابة 
 التاكسي غیر انھا ال توجد علیھا عالمة 

 

 
 التاكسي ، في حالة القبول حاول ان تجعل السعر اقل .

 
 
 

     ~ 15 .  35تذكرة التاكسي الي منطقة في ریو دي جانیرو في حدود 
وان كان غالیا قلیال اال انھ    Radio Taxiشوف الدنیا القائد السیاحي ینصحكم برادیو تاكسي 

 ثقة . 
عناوین الشركات التابعة لرایو تاكسي ، فاسال الفندق المقیم بھ للتواصل معھم حیث یعطیك بدقة 

 متناھیة  السعر بعد تحدید المكان :
 

Coopatur 
Cootramo 
Coopertramo  
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 انتبھ 
 

 
 

 -:المترو 
 
 
 

تحتوي ریو دي جانیرو على انظف 
وافضل مترو باالضافة إلى انھ سھل 

االستخدام ، وال یوجد لھ سواء مساریین 
، وجمیع القطارات مكیفة ویمكنك شراء 

التذكرة من الشباك أو الجھاز الخاصة 
بذلك ، بالنسبة للسیاح االفضل شراء 
 التذكرة ذات االستتخدام لمرة واحده ، 

 
 

، تذكرة  20إلى 3حیث یبلغ سعرھا من 
المترو عبارة عن بطاقة بالستیكیة ، بعد 
االستخدام ترجعة إلى الشباك حیث یرجع 

 . $1Rلك 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.metrorio.com br  

ال تستخدم سیارات االجرة  الواقفة امام الفنادق فاغلبھا مستغل حیث یزید في االسعار لدرجة 
 كبیرة .

  

 

  



 

ریو دي جانیروخریطة المترو في    



 

 

 


