
 
مطارات رئیسیة ، ولكن معظم الرحالت الدولیة والداخلیة تصل إلى مطار سان   3لدى سان فرانسیسكو 

 ).SFO(فرانسیسكو الدولي  
 

   21ویقع المطار المذكور على بعد 
 .كیلومتر من مركز المدینة 

 
یحتوي ھذا المطار على االعدید من 
الخدمات ، فھو یحتوي على مطاعم 

باالضافة لمحالت التسوق وعیادة كذلك ، 
فیوجد مكان ( ویمكنك االستمتاع باخذ دش 

  Wi Fi، بالنسبة لخدمة ) لالستحمام 
 .مجانیة في ھذا المطار 

 
 

 مباني و 4یحتوي المطار على 
 ) .والدولیة   3-2-1( ھي 
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 San Francisco International Airportمطار سان فرانسیسكو الدولي                 



 
 -:كیف یمكنك الوصول إلى المدینة 

 
 )التاكسي ( اوال نتحدث عن سیارة االجرة 

 
امام جمیع المباني االربعة التي یضمھا المطار ، سوف تجد 
موقف لسیارات االجرة ، وھي سھلة وسریعة ، یسمح لعدد 

 .اشخاص  5الركاب 
 
 

وتكلف االجرة ، من المطار إلى وسط المدینة ، ما یتراوح 
 55$إلى   50$ما بین 

 دقیقة   25ویستغرق من الوقت حوالي  
 
 
 
 
 BARTقطار  -2
 
 

مباشرة إلى     BARTیمكنك اخذ قطار 
دقیقة  30وسط المدینة ، ویستغرق حوالي 

 .  9$، بسعر 
 
 
 
 

 تقع محطة القطار في المبنى الدولیة 
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 BARTقطار 



 )فان (    Vanحافالت  -3
 

 9من المطار ، عدد الركاب    Vanھناك بعض الحافالت 
، وتنقلك إلى اي مكان  17$اشخاص ، السعر لكل شخص 

 .في سان فرانسیسكو 
 
 

 .دقیقة   50تستغرق من الوقت حوالي 
 
 

 -:ویمكنك حجز للعودة عند رغبتك في مغادرة المدینة إلى المطار ، ھناك نوعان من الفان االكثر شعبیة، وھي 
1-Super Shuttle  
 

 www.supershuttle.com -:لمزید من االطالعات 
 
2-Go Lori’s Airport Shuttle 
 

 www.gosfovan.com -:لمزید من االطالعات 
 

 www.flysfo.com -:لمزید من االطالعات عن مطار سان فرانسیسكو الدولي 
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 -:ھناك مطار اخر البد من تسلیط الضوء علیھ وھو 
 
2– Oakland International Airport 
 

 مطار اوكالند الدولي 
 
 
 

وھو في الغالب للرحالت الجویة 
للخطوط االقتصادیة من مدن اخرى 

 .في الوالیات المتحدة 
 
 

لمزید من االطالعات عن مطار 
 : اوكالند 

 
www.oaklandairport.com 
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