
 
سان فرانسیسكو لدیھا انظمة المواصالت العامة وھي 

 .اكثر شموال في الوالیات المتحدة 
 

ھي مدینة لیست كبیرة ، وتتمتع المناطق السیاحیة 
باالمنیة الكاملة ، ویمكنك االستمتاع بالتنزه سیرا على 

 .االقدام ، دون الحاجة للمواصالت 
 
 

ویطمح الكثیر من السیاح في استخدام ، لترام التاریخي 
، طمعا في    Cable Carالمشھور والمعروف باسم 

 .التقاط صور ممیزة ومثیرة لھذه لترام التاریخي 
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 Transportation in San Franciscoالمواصالت في سان فرانسیسكو          



 
لھذا لترام یاخذك إلى   Fان خط 

معظم االماكن التي ترغب 
بزیارتھا ، وتطمح في مشاھدتھا 

كما ینبغي ، كذلك الرجوع على 
 ). Fخط ( نفس الخط 

 
 
 

من افضل الطرق واكثرھا  
سھولة ومرونة،  لمشاھدة معالم 

المدینة الرائعة ، سان 
فرانسیسكو ھو عن طریق 

 .االستعانة بالجوالت 
 
 
 
 

 -:عند ذكر المواصالت نتحدث اوال عن 
 
1– Muni 
 

الشھیر  Fوھي تشمل الحافالت في المدینة والمترو ولترام وخط 
    Cable Carكذلك ، والمعروف 

، فان للذھاب فقط ، وھذا السعر شامل جمیع   Muniباستخدام 
، یجب ان یكون لدیك المبلغ   2.25$المواصالت العامة  ، بسعر 

 .بالضبط ، من غیر زیادة او نقصان 
   Cable Car، استخدام    Cable Carھذا السعر ال یشمل 
 7$للذھاب فقط بسعر 

 
، بھا فقط یمكنك استخدام جمیع   Visitor Passportیمكنك شراء 

    Cable Carویشمل   Muniوسائل النقل العامة 
 .االستخدام مرات غیر محددة 

 
 
 
 
 
 
 

 السعر  المدة 

 20$ یوم واحد 

 31$ ایام   3
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 F -خط   

Visitor Passport   



 
 

، او من عند سائق    Muniیمكنك شرائھا من الكشك التابع 
 .   Cable Carلترام 

 
 
 

 -:  Cable Carونتحدث عن 
 
   Cable Carترام -2
 
 
 3والمشھورة عالمیا ، یعمل على  

خطوط في الشوارع المنحدرة ، 
بین قلب المدینة 

 Fisherman’s Wharfو
 

 7$للذھاب فقط بسعر 
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Muni Metro 



 
 -:نتحدث االن عن 

 
 
 BARTقطار  -3
 

محدود المسار في خط مستقیم ، واحد عبر 
 المدینة وھو یستخدم  اساسا

 )SFO(للمطار  
 
 
 
 
 
 )التاكسي ( سیارة االجرة  -4
 
 

، اما    3.50$یبدأ العداد من سعر 
من   10%البقشیش فیكون 

 .االجرة 
 
 
 
 

سیارة االجرة  سوف تجدھا امام 
الفنادق ومراكز التسوق ، في حالة 
وددت االتصال  بسیارة اجرة ، فاننا 

 -:نذكر لك 
 
 
 
 
 
 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.sfmta.com 
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 الرقم  الشركة 

Yellow Cab 1-415-333-3333 

Luxor 1-415-2824141 

www.sfmta.com

