
 
كیلومتر شمال  45یقع المطار الدولي على بعد 

 المدینة .
 

مطار عصرى ویحتوي على جمیع الخدمات 
العصریة للمسافرین ، كما یحتوي على مكتب للصرافة وجھاز الصراف االلى باالضافة لبنك ، ویتوفر جھاز 

 الصراف االلي في جمیع صاالت المطار .
 

 فھو مجاني .  Wi-Fiاما بالنسبة 
 ) ھو االكبر في المطار حیث تھبط بھ جمیع الرحالت الدولیة  . 5(ترمنال  5تعد الصالة رقم 

 
 ولكن في حالة اردت السفر إلى دولة اوروبیة اخرى علیك السؤال عن الترمنال الخاص برحلتك .
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 ارالندا  -مطار ستوكھولم 
 

Arlanda Airport 

 



  
 -كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى المدینة :

 
 -یمكنك الذھاب بعدة وسائل للمواصالت :

 
 
 
 
 
 
 سیارة االجرة (التاكسي ) -1
 
 

في ستوكھولم  توجد شركات مختلفة لسیارات االجرة ، وتختلف االسعار حسب نوع الشركة ، ولكن جمیع 
الشركات ملتزمة باجرة محددة وثابتة بالنسبة لخط السیر من المطار إلى قلب المدینة والعكس ، وال یستخدم العداد 

 ) .   SEKكرونھ (ٍ  520إلى  450في المسافة المذكورة ، وتتراوح االجرة مابین 
 
 

عند وصولك المطار ومن ساحة القادمین 
یمكنك مشاھدة الفتة للعدید من شركات 

سیارات االجرة ، علیك بتحدید السعر قبل 
 الشروع في ذھابك إلى قلب ستوكھولم  .

 
 -من اھم شركات سیارات االجرة :

 
1– Taxi Stockholm 
2– Taxi O2O 
3– Taxi Kurir 
 
 
 

اما ھذه الشركة فھي خاصة لسیارات االجرة في 
 Airport Cabالمطار : 

 -لمزید من االطالعات :
www.airportcab.se 

 
 
 

اذا كنتم ثالثة اشخاص او اربعة ، فان االستعانة 
 بسیارة االجرة ھو االفضل .
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www.airportcab.se


 قطار  -2 
 

 Arlanda Expressقطار 
 

ھو قطار سریع وھو ینقلك من 
المطار إلى المحطة المركزیة للقطار  

 في قلب مدینة ستوكھولم .
 
 

دقیقة ،  15تتمثل حركة القطار كل 
ویستغرق الوقت للوصول من 

 20المطار إلى قلب المدینة حوالي 
 دقیقة .

 
 

 ویمكنك العثور على ھذا القطار في المطار ، في الطابق االرضي في جمیع صاالت المطار ( ترمنال ) .
 قیمة التذكرة 

 SEK 260للبالغین :
 SEK 130لالطفال : 

 سنوات مجاني . 7اقل من 
 
 الحافلة (الباص ) -3

 Flygbussباص المطار 
 

، (والواقعة   City Terminalینقلك من المطار إلى قلب المدینة ، حیث یتوقف في قلب المدینة عند محطة 
 بجانب المحطة المركزیة )

دقیقة ،  20تتمثل حركة الباص كل 
دقیقة  40ویستغرق من الوقت 

 للوصول إلى قلب المدینة .
 

علیك بشراء التذكرة للباص قبل 
الشروع في استخدامھ ، فال یمكنك 

 شراء تذكرة من دخل الباص .
 
 

 SEK 120قیمة التذكرة : 
تحتوي ستوكھولم على العدید من 

المطارات ولكنھا للرحالت الداخلیة 
فقط ، باالضافة لخطین من خطوط 

 الدول االوربیة االقتصادیة .
 

 www.swedavia.com/arlandaلمزید من االطالعات عن المطار  :   
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