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كیلو متر من  31یقع مطار ابوظبي الدولي على بعد  
 .  1982مركز المدینة  ، حیث تم انشاؤه  في عام 

 
وقد استخدم فیما قبل مطار البطین ، ومن ثم تم 

افتتاح المطار الحالي ، ومع مرور السنوات اصبح ھذا المطار اكبر شیئا فشیئا ، وال زال یوجد العدید من البرنامج 
 لطرح ھذا المطار .

 
 مباني  وھي مقسمة على النحو التالي  3ویحتوي ھذا المطار على 

  1مبنى  رقم 
 یستقبل  اكثر الخطوط الجویة العالمیة 

  2مبنى  رقم 
 یستقبل بعض  الخطوط الجویة الصغیرة واالقتصادیة 

  

 مطار ابوظبي الدولي 
 

Abu Dhabi International Airport 
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 3مبنى رقم  
وھو عصر ي وجدید وقد تم انشاؤه فقط لضیوف طیران 

 االتحاد 
 

وتتمیز ھذه المباني الثالثة بانھا متقاربة من بعضھا 
دقیقة سیرا  20البعض ، وال تبعد عن بعض اال بحوالي 

 على االقدام 
كما یوجد باص مجاني ینقلك بین المباني الثالثة وھو 

Inter – Terminai Shuttle 
 

كما تتوفر بداخل المطار خدمات متنوعة وذات رفاھیة 
وجودة عالیة للمسافرین ، مثل  الصرافات وجھاز 

،باالضافة للفندق كما یمكنك  ATMالصراف اآللي 
االستحمام   وكذلك التسوق ، ویتمیز مطار ابوظبي 

الدولي بانھ یمكن للمسافرین عن طریقة استخدام 
 ) في جمیع اقسام المطار .  Wi Fiاالنترنت مجاني (

اذا كانت رحلتك مع طیران االتحاد ، فانھ یقدم خدمة 
مجانیة لزبائنھ ، من خالل باص مجاني یمكنك 
 استخدامھ إلى كل من دبي وابوظبي والعین .

 

 Terminal - 3 
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ودائما ننصح المسافرین بالتاكد من 

المبنى الذي سوف تنطلق رحالتھم منھ 
 ، وذلك افضل بالنسبھ لھم  .

 
كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى 

 المدینة 
 
 عن طریق سیارة االجرة (التاكسي ) -1

امام جمیع مباني المطار الثالثة یمكنك 
العثور على تاكسي ، والسعر لنقلك إلى 

درھم مع  75جمیع ارجاء ابوظبي 
تاكسي الغزال ، اما اذا اردت الذھاب في 

 120تاكسي ممیز وفخم فالسعر یكون 
 درھم لجمیع ارجاء ابوظبي .

 
 دقیقة . 40للوصول إلى داخل المدینة باستخدام التاكسي یستغرق الوقت حوالي 

 
 الباص 

 حیث ینقلك إلى مركز ابوظبي ، واخر محطة تتمثل في سوق السمك .  A1یمكنك استخدام الباص 
 دقیقة وھو على مدار الساعة . 40وتتمثل حركة ھذا الباص كل 

 
 دراھم . 4السعر لھذا الباص 

 دقیقة بالباص .  45یستغرق الوصول إلى قلب المدینة حوالي 
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 انھاء اجراءات  السفر خارج المطار  
یمكن للمسافرین على خطوط طیران االتحاد 

وبعض الخطوط القلیلة االستفادة من ھذه 
الخدمة ، حیث یمكنھم انھاء اجراءات 

سفرھم بداخل مدینة دبي في وقت المغادرة 
 وعدم االنتظار للذھاب للمطار ، وذلك في

 )City Terminal وھي في قلب منطقة (
الفنادق في ابوظبي ، حیث یمكنك تخلیص 
اجراءات سفرك وشحن حقائبك و یتوجب 

إلى  5علیك ذلك قبل المغادرة بحوالي من  
 ساعة تقریبا . 24
 

تاكد اذا كانت الخطوط الجویة المسافر علیھا 
 تقدم ھذه الخدمة ام ال .

 
كما توجد اماكن اخرى النھاء اجراءات 

السفر في داخل المدینة ویمكنك االستفسار 
عن ذلك من خالل الخطوط الجویة المسافر 

 علیھا .
 

اذا كنت مقیم في دبي فیمكنك انھاء 
اجراءات سفرك فیھا وذلك قبل المغادرة 

ساعة قبل شروعك  24إلى  6بحوالي من 
 في المغادرة .

 
ویتمثل انھاء اجراءات السفر في دبي في 
كل من االتحاد مول والذي یقع في شارع 

الشیخ زاید بالقرب من محطة المترو 
Noor Islamic Bank 

 
 

 لمزید من االطالعات 
www.abudhabiairport.ae 

 
 
 

 Midfield Terminalمطار 
 

ھو المطار الجدید وھو كبیر جدا 
وعصري  ویتمیز بالفخامة وال زال 

 قید االنشاء .

 

 

 

www.abudhabiairport.ae

