
 
فقط ھذا المطار الدولي الوحید في جزیرة 

Unguja  . المعروفة بزنجبار 
 

 كیلو متر عن المدینة الصخریة . 6وھو یبعد 
 

كما یوجد مطار اخر للرحالت المحلیة الداخلیة 
 .  Penmaفي جزیرة 

 
ان اغلب الرحالت الدولیة تھبط في دار السالم 

(عاصمة تنزانیا او تھبط في كینیا ومنھا تغادر  
 إلى زنجبار .

 
اذا كانت جوالتك شاملة دار السالم وزنجبار 

ورحلتك سوف تكون من دار السالم إلى 
 زنجبار .
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 Kisauniالمطار              

 

 



 علیك تقدیم جواز سفرك في زنجبارمرة أخرى   ( للمشاھدة فقط لیس اكثر  )
 جمیع الجوالت إلى تنزانیا وزنجبار شاملة خدمة المطار .

اما اذا كانت رحلتك بنفسك فان الكثیر من الفنادق في المدینة الصخریة شاملة خدمة مطار مجانیة ، 
 ولكن علیك بالحجز المسبق .

 
اذا كنت ذھابا بنفسك وحیدا 

فان قیمة التاكسي الربع 
دوالر امریكى  10اشخاص 

( حیث یجب االنتباه 
الشخص الواحد مثل االربع 

اشخاص في الحالتیین 
 دوالر امریكى . 10السعر  

 
 

من االخبار السارة ھو بان 
تنظم   Zanairالخطوط 

 رحالت یومیھ لدار السالم .
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 Kisauniالمطار      

 مدینة زنجبار

 



 
 

أغلب الجوالت إلى زنجبار تشمل جوالت 
 إلى المدینة الصخریة .

اذا كنت ترید رؤیة الكثیر من المعالم فیجب 
 علیك االستعانة بالجوالت المحلیة  .

 
 

اذا كان الفندق الذي تقیم بھ  في المدینة 
الصخریة ، یمكنك الخروج ومشاھد بعض 

 المعالم .
 
 

 اذا اردت الذھاب
إلى احد االماكن في مدینة زنجبار 

وبالتاكسى فانتبھ لذلك ، ال یحوي التاكسي 
على عداد فیجب علیك االتفاق مسبقا مع 

 السائق  .
 
 

في الغالب داخل مدینة زنجبار السعر 
دوالر امریكي ، بل  3إلى 2حوالي من 

 االفضل الدفع بالشلن التنزاني للتاكسي .
اما اذا كنت ترید الذھاب إلى السواحل 

خارج مدینة زنجبار ، اي تبعد عن 
العمران فان قیمة التاكسي تكون من 

 دوالر امریكى . 55إلى 40
 
 
 

اما اذا اردت طریقة رخیصة وصعبة في 
نفس الوقت للذھاب بھا و مشاھده 
مناطق اخرى فوسیلة المواصالت 

 .   Dalla-Dallaالمشار الیھا ھي  
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 المواصالت 

 

 

Dalla -  Dalla 

 


