
 
یعد مطار لوس انجلوس  اكبر مطار في والیة 

كالیفورنیا ، وواحد من اكثر المطارات  
 .ازدحاما في العالم 

 
 

مباني   باالضافة للمحالت  9كم ، من مدینة لوس انجلوس ، حیث  یضم  24ویقع المطار المذكور على بعد 
 .التسوق والمطاعم الرائعة 

 
 على المبنى  الجدید وھو) بما في ذلك جمیع شركات الطیران العربیة ( وتھبط جمیع الرحالت الدولیة 

 . Wi-Fi، ویضم جمیع المرافق الحدیثة باالضافة لتوفر    Tom Bradley International) توم برادلى ( 
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 مطار لوس انجلوس الدولي 

 
Los Angeles International 

Airport (LAX) 



حافال ت المطار مجانیة ، وھي تتنقل ما بین المباني  
، وھي   LAX Shuttleوتتوقف عند الخط االزرق 

 .عالمات في كل محطة 
 

من االفضل عند مغادرة لوس انجلوس ، ان تذھب 
ساعات من وقت اقالع طائرتك  3باكرا للمطار قبل 

 .او اكثر ، حیث تستغرق احیانا االجراءات وقت طویل وذلك بسبب االزدحام ، انتبھ لذلك 
 

 -:كیف تصل إلى الفندق الخاص بك 
 .بالنسبة للفنادق المجاورة للمطار فان خدمة النقل مجانیة ، او اسعار قلیلة جدا  -1
 
 ) التاكسي ( سیارات االجرة  -2
 

 .یمكنك الحصول على سیارة االجرة من امام جمیع مباني المطار  ، ولون التاكسي اصفر 
 

 -:اشخاص ، فان سیارة االجرة ھي االفضل من دون شك ، واالسعار ثابتھ وھي كتالي  4إلى  2في حالة كنتم 
A-  إلى مركز المدینة)Downtown    ( 47$السعر حوالي 
B-  إلى سانتا مونیكا)Santa Monica(    35$السعر حوالي 
C-  50$إلى ھولیوود ، السعر حوالي 
D-  90$إلى دیزني الند ، السعر حوالي 
 

اشخاص ، في حالة كنتم اكثر من العدد المذكور ، فیمكنكم الحصول على  4سیارة االجرة تستوعب من الركاب 
 .  Van) فان ( سیارة اجرة 
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 الحافالت المشتركة  -3
، فان االسعار   Vanفي حالة كنت شخص واحد او شخصین مثال ، وشاركتم مجموعة في سیارة االجرة الفان 

 -:لنقلك من المطار إلى الفندق الخاص بك للمناطق التالیة كتالي للشخص الواحد 
 
A-  إلى مركز المدینة)Downtown    ( 16$السعر حوالي 
B-  إلى سانتا مونیكا)Santa Monica(    21$السعر حوالي 
 
C-  27$إلى ھولیوود ، السعر حوالي 
 

 من الشركات المعروفة للفان 
 
A– Prime Time 
B– Super Shuttle 
 
 
 LAX Flyawayحافالت  -4
 
 

اذا كنت على درایة بلوس انجلوس جیدا 
، فیمكنك استخدام ھذه الحافالت وھي 

 -:متوفرة في جمیع مباني المطار ، واالسعار لنقلك الماكن التالیة كتالي 
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A-  إلى مركز المدینة)Downtown    ( دقیقة 45، ویستغرق من الوقت   8$السعر حوالي 
 .  Union Stationإلى  

 
B-  إلى سانتا مونیكا)Santa Monica(    دقیقة  40، ویستغرق من الوقت   8$السعر حوالي. 
 
C-  دقیقة  90، ویستغرق من الوقت   8$إلى ھولیوود ، السعر حوالي. 
 
 دیزني الند  -5
 

منتجع دیزني الند اكسبرس ینقلك 
خالل نصف ساعة من المطار إلى 

 .ھناك 
 

  30$: السعر للذھاب فقط حوالي 
 48$: السعر للذھاب واالیاب حوالي 

 
 

 -:لمزید من االطالعات المطار 
www.lawa.org 

 .نتمنى لكم رحلة ممتعة 
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www.lawa.org

