
 See Dunia - Johannesburgجوھانسبرغ                                                    -شوف الدنیا  

 
 مطار أو آر تامبو الدولي 

 
O. R. Tambo International Airport 

 
مطار أو آر تامبو الدولي ھو أكبر مطار 

 .في أفریقیا
 

كم شرق  25ویقع  على بعد حوالي 
 .جوھانسبرغ

 
یحتوي المطار على  جمیع المرافق 

 .الحدیثة 
 

 .ساعات  4لمدة  ( Airports@vast )  یوفر المطار خدمة الواي فاي المجانیة   
 

لدیھم رحالت إلى    Kulula - Safair - Mango  :  ھناك شركات الطیران اال قتصادیة في ھذا المطار
 .المدن الرئیسیة في جنوب أفریقیا والبلدان المجاورة

 
 :ومبنى واحدة بین المحلیة والدولیة : المبانى الرئیسیة 2ھناك 

 
 للرحالت الدولیة:        Aالمبنى  
 للرحالت الداخلیة:     B  المبنى 
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یوجد مكتب المعلومات في المطار ، فان وددت االستفسار عن وسیلة ، من وسائل المواصالت االفضل 

 .االتجاة للمكتب المذكور ، وعدم التفاعل مع االشخاص الذین یعرضون علیك ذلك 

  
 

 :كیف تصل من المطار إلى الفندق 
 
إذا كنت رحلتك عن طریق الجوالت ، فسوف تجد  

من ینتظرك في المطار ، وھي تابع لخدمة الفندق 
 .  الذي سوف تقیم بھ 

 .معظم الفنادق تقدم خدمة مواصالت المطار مجانا
وبعض الفنادق تقدم ھذه الخدمة بمقابل  مادي   

نفس سعر سیارة االجرة یتراوح ( والسعر یكون  
 ) R 500 ~ 400 -ما بین  

من االفضل عند الحجز ، االستفسار ان كانت خدمة 
 .المطار مجانیة ، ام ال 

 
 وتقف  جمیع حافالت الفنادق في

    Bus and Shuttle Terminus 
 ).أمام قاعة الوصول(  

 

 .أي شخص یقدیم المساعدة بخصوص ، سیارة أالجرة داخل المطار)  تجاھل تماما(ال تتفاعل 
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Gautrain  
 

كما یمكنك استخدام القطار في حالة التاكد من عنوان الفندق الذي سوف   
 تقیم بھ في جوھانسبرغ أو بریتوریا ، قطارات  غاوترین 

 ).لمزید من المعلومات الرجوع إلى المواصالت(
 

 :سیارات األجرة
 

.  ال تتفاعل مع االشخاص الذین یقدمون لك عروض لسیارات االجرة في المطار، واالفضل تجاھل ذلك 
والذھاب مباشرة إلى خط او شباك  سیارة أالجرة الرسمیة في المطار  ، فھم اكثر أمناً و ثقة ولدیھم جمیعا 

عالمة التاكسي الصفراء  ویستخدم العداد في  سیارات 
 )  علیك الطلب  من سائق التاكسي استخدام العداد (االجرة   

ھناك حافالت تتجھ إلى مركز مدینة جوھانسبرغ بسعر 
 -:یتراوح ما بین 

   )400  ~675 ( R  اذا كانت رحلتك االولى او لیس ،
 . لدیك الدرایة الكافیة بذلك ، فمن االفضل عدم استخدامھا 

 :للمزید من المعلومات 

 مطار أو آر تامبو الدولي
O. R. Tambo International Airport 

http://www.airports.co.za/airports/or-tambo-international

