
 
 -:مطار شانغي سنغافورة 

 
 

م وھو  1981افتتاح مطار شانغي الدولي ، في سنغافورة عام 
یعتبر فخر سنغافورة ، حیث تمیز بنظامھ وحداثتھ ،  وتطوره 

 ،) ترمنال ( مباني   3وھو یضم  
 )    2017في عام  4وسیتم   افتتاح المبنى (  

 وتستطیع الوصول إلیھا جمیعا ، عن طریق القطار
 )Sky Train. ( 

 
 

مطار سنغافورة ھو  واحد من أكبر ، المطارات العالمیة 
 .مع مرافق وخدمات شاملة للمسافرین  والحدیثة ، 

 
 

فھو یضم التسوق ، باالضافة للعدید من المقاھي والمطاعم ، 
 . مجانیة    Wi-Fiوكذلك مرافق  االستحمام ، وخدمة 
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 . تاكد قبل ذھابك إلى المطار للمغادرة ، من المبنى الذي سوف تنطلق رحلتك منھ 
 
 

ویضم المطار كاونتر للمعلومات 
السیاحیة ، باالضافة لكاونتر 
لحجز الفنادق في حالة عدم 

 .الحجز المسبق 
 
 
 

كما یضم العدید من اجھزة 
الصراف اآللي ، ومكاتب الصرافة 

 ، في مباني المطار جمیعھا
 
 
 
 
 
 

)   Money Changer( قم بتغییر  بعضاً من نقودك   في المطار 
وتحویلھا إلى دوالر سنغافوري ،  قبل مغادرة المطار ، واالنتقال إلى قلب   

 .المدینة 
 

 .مطار سنغافورة واسع جداً ومریح 
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 .وھو مجاني   Skytrainفي المطار ،  قطار ) الترمینال ( وسیلة المواصالت بین ، المباني 



 
 -:كیف الوصول  من المطار إلى المدینة 

 
یعتبر مطار سنغافورة من المطارات المنظمة جداً ، حیث یمكنك بسھولة العثور على جھة مواصالت ، للمغادرة 

 .المطار ، ونقلك إلى المدینة  
 

  -:وھناك عدة طرق منھا 
 

بعض الفنادق تقدم خدمة مواصالت مطار ، فقط 
علیك االستفسار عن ھذه الخدمة عند الحجز 

 .المسبق 
 

وھناك بعض وسائل المواصالت ،  التي سوف 
  -:نسلط الضوء علیھا 

 
  -) :التاكسي ( سیارة األجرة     - 1
 

 )سیارة األجرة ( الخیار األخیر ھو  
ننصحك بھا كوسیلة مواصالت خاصة إن كنتم 

شخصین أو أكثر ، وتستغرق من الوقت 
. دقیقة   20للوصول لقلب المدینة حوالي  

)   38~23تتراوح اجرة التاكسي ما بین  ( 
 .دوالر سنغافوري   

 
 

تتمیز سیارات االجرة في سنغافورة ، بنظافتھا 
 .، باالضافة الستخدام العداد 

 
2 -  Airport Shuttle Bus 
 
 

تتوقف الحافلة الخاصة بالمطار ، والتي تنقل 
إلى قلب المدینة ، عن اغلب الفنادق  

 .الرئیسیة 
 

دقیقة ، وتستغرق من  15تتمثل حركتھا كل 
دقیقة ،  للوصول إلى قلب  25الوقت حوالي 

 .المدینة 
 

 .دوالر سنغافوري   9: قیمة التذكرة 
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 -:المترو  -3 
 .المترو لیس من االفكار الصائبة ، خاصة في حالة كانت رحلتك مع عائلتك ،  ولدیك العدید من الحقائب الثقیلة 

 
 )الباص  ( الحافلة   -  4 

تتوقف اغلب الحافالت عند الفنادق 
 .الكبرى في المدینة 

لذلك عند شراء التذكرة یتوجب علیك ذكر 
 .الفندق الذي تنوي االقامة بھ 

حتى یتسنى  لك معرفة ، ان  كان من 
 .ضمن المحطات التي، یتوقف بھا الباص 
استخدام الباص لیس من االفكار الصائبة 

 . بتاتا ، ولك حریة االختیار 
 

دوالر  2:  قیمة تذكرة الحافلة 
 .سنغافوري

 
 www.changiairport.com:   لمزید من المعلومات 
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 محطة المترو في المطار 

www.changiairport.com

