
 
كیلومتر من مدینة   12یقع المطار على بعد 

 برشلونة .
 

لقد تم اضافة مبنى جدید للمطار وھو ترمنال 
T1) وھو مبنى عصرى وحدیث ، ویحتوي ھذا المبنى على العدید من الخدمات  2009) والذي تم بناؤه في عام ،

 . Wi -Fiدقیقة لالنترنت  15من الصراف االلي والبنك وكذلك مقھى ، باالضافة لخدمة مجانیة لمدة 
 

 معظم الرحالت الدولیة إلى اسبانیا ، تستخدم ھذا المبنى لھبوط رحالتھا .
 

) یستخدم ھذا المبنى من قبل بعض شركات الطیران االقتصادیة ، بما في ذلك طیران  T2ویوجد مبنى اخر وھو ( 
 العربیة من المغرب .
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 مطار برشلونة الدولي 
 

El Prat Airport 

 



  
حوالي   T2و T1تبلغ المسافة ما بین ترمنال 

دقیقة من ترمنال   30كیلو متر ، یلزمك  4
 . 2إلى ترمنال 1
 
 

یوفر المطار مواصالت مجانیة بالحافلة من 
 .  2إلى ترمنال  1ترمنال 

 
 -كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى المدینة :

 
 -الحافلة : -1
 

ان افضل وارخص طریقة للذھاب من المطار إلى قلب مدینة برشلونة ھو استخدام الحافلة ، حیث یوجد العدید من 
، ویوجد العدید من الحافالت لشركات مختلفة ، افضل ھذه الشركات  2او ترمنال  1الحافالت سواء في ترمنال 

 وھي الشركة المستخدمة في المطار للحافالت . Aerobusھي 
 

 إلى مـــــركز مــــدینة بــــرشلونـــــة    T1خدمة الحافالت في المطــــار تتمثــــل مـــن ترمنـــال 
دقائق ، ویستغرق الوصول من  10)  ، تتمثل حركة الباص كل   Placa Catalunya -(  ساحة كاتالونیا     

 دقیقة . 35المطار إلى ساحة كاتالونیا قلب مدینة برشلونة حوالي 
 یورو. 6قیمة التذكرة 
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 سیارة االجرة ( التاكسي )  -2 
 

اشخاص ،  فان استخدام التاكسي من  4او   3یوجد موقف لسیارات االجرة خارج مباني المطار  ، فان كنتم 
 االفكار الصائبة وھو االفضل .

 
تستخدم جمیع سیارات االجرة العداد في 

 برشلونة باالضافة إلى كونھا منظمة .
 

یستغرق الوقت للوصول من المطار إلى 
 30قلب المدینة بسیارة االجرة حوالي 

 دقیقة .
 

 35إلى  30اجرة التاكسي تتراوح ما بین 
 یورو .
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