معلومات عملية لإلقامة في برلين
السفر إلى برلين
يمكن الوصول إلى برلين بطرق مختلفة ،منها الوصول بالطائرة وهي أسرع وربما أرخص الطرق للمسافات


مطار برلين براندنبورغ ) : (BERيقع المطار جنوب برلين على بعد حوالي  20كم من وسط
المدينة .يربط القطار والمترو المطار بوسط المدينة باإلضافة إلى خطوط الحافالت المختلفة
وتستغرق الرحلة حوالي  45-30دقيقة .تكلفة الرحلة بسيارات األجرة (التاكسي) إلى محطة القطار
الرئيسية حوالي .45€

الوصول إلى برلين بالقطار يعتبر أيضا مثاليا لما بها من العديد من محطات القطارات السريعة .تصل قطارات
انتر سيتي اكسبريس ( )ICEإلى محطة برلين الرئيسة والتي تربط بين العديد من المدن األلمانية الكبيرة في
بضع ساعات .أسرع القطارات مع مدينة موسكو ،تنطلق مرتين في األسبوع من محطة كورسكر ()Kursker
لتصل برلين فقط خالل  20ساعة و 15دقيقة عبر مدن سمولينسك ،ومينسك ،وبريست ،ووارسو حتى
الوصول الى محطة اوستبانهوف ( )Ostbahnhofبالقرب من وسط برلين والتي ال تبعد سوى محطات مترو
قليلة عن المحطة الرئيسية.

مزيد من المعلومات باللغة اإلنجليزية على موقع visitBerlin

معلومات سياحية عن برلين
مزيد من المعلومات حول جدول األنشطة والفعاليات في برلين تجدونها في مكاتب ()Berlin Tourist Info
حيث يمكنكم الحصول على جميع المعلومات حول الفعاليات ،و زيارة المعالم السياحية والمتاحف في المدينة
وشراء تذاكرها ،باإلضافة إلى خرائط المدينة والدليل السياحي والهدايا التذكارية التي بها تكتمل الخدمة ويقوم
الموظفين األكفاء متعددي اللغات هناك بتقديم النصائح مجانا لكم بكل سرور.
المكاتب الستة ل ( )Berlin Tourist Infoتجدونها هنا:


مطار برلين براندنبورغ )(BER

 محطة القطار الرئيسية ()Am Hauptbahnhof


عند بوابة براندنبورغ ()Am Brandenburger Tor



في منتدى همبولت )(Humboldt Forum
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بطاقة برلين WelcomeCard
ما هي بطاقة  WelcomeCardبرلين؟
بطاقة  WelcomeCardبرلين هي البطاقة السياحية الرسمية للمدينة ،توفر للزائرين العديد من المزايا .مع
بطاقة  WelcomeCardبرلين يمكنكم استخدام كافة وسائل النقل العام مجانا بشكل يتيح المرونة الالزمة
الستكشاف المدينة وباإلضافة لذلك تتيح البطاقة خصم يصل  %50لحوالي  200من أهم المعالم السياحية
بالمدينة.
تعتبر بطاقة  WelcomeCardبرلين مثالية للعائالت :حيث يمكن اصطحاب ثالثة أطفال حتى عمر  14عام
مجانا بالمواصالت العامة .
عند شراء البطاقة تحصل معها على دليل سياحي عملي مجاني به نصائح لجوالت مشاهدة معالم المدينة وأيضا
خريطة لشوارع برلين.
ماهي تكلفة بطاقة  WelcomeCardبرلين؟ *
قبل شراء البطاقة ،يجب أن تتأكد أي من الخيارات التالية األنسب لك .من حيث مدة صالحية البطاقة ومناطق
التغطية .يمكنكم االختيار بين ثالثة مستويات:

فترة الصالحية

منطقة برلين AB
مركز المدينة

 48ساعة
 75ساعة
جزيرة المتاحف  72ساعة **
 4أيام
 5ايام
 6أيام

23،00 €
33،00 €
55،00 €
40،00 €
46،00 €
49،00 €

برلين  +بوتسدام
ABC
وسط المدينة وضواحيها
28،00 €
38،00 €
59،00 €
45،00 €
49،00 €
52،00 €

* أخر تحديث في 30/04/2021
** تشمل على تذاكر الدخول لمتاحف جزيرة المتاحف (ماعدا المعارض الخاصة)

أين يمكنكم الحصول على بطاقة  WelcomeCardبرلين؟
إذا كنت ترغب في شراء البطاقة قبل وصولك إلى برلين ،يمكنك هنا شرائها .تتم عملية الدفع للشراء على
اإلنترنت عن طريق بطاقة االئتمان  -فيزا كارت الخ.
لشراء بطاقة  WelcomeCardبرلين بعد الوصول هناك عدة خيارات:
 في كل مكاتب ()Berlin Tourist Infos
 في أكثر من  500فندق ومتجر
 في نقاط بيع تذاكر المواصالت العامة (( )BVGانظر النقطة )5
يمكن االطالع على جميع المعلومات حول بطاقة  WelcomeCardبرلين باللغة اإلنجليزية هنا.
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التنقل بسيارات األجرة (التاكسي) في برلين
للتحرك في برلين ،يمكنك أيضا استخدام سيارات األجرة بجانب وسائل النقل العام .يمكن العثور على سيارات
األجرة في جميع أنحاء مدينة برلين .يوجد في النقط المحورية الكبيرة مثل محطات السكك الحديدية
والمطارات ،مواقف مخصصة لسيارات األ جرة .يمكنك أيضا طلب سيارات األجرة عن طريق الهاتف أو عن
طريق استخدام تطبيقات الهواتف الزكية المختلفة مثل " "Free Nowلطلب أو حجز سيارة .يمكنكم أيضا
طلب سيارة أجرة عن طريق مكتب االستقبال في الفندق أو المستشفى.

تكلفة رحلة بسيارة أجرة؟ *
سعر البداية لكل رحلة بسيارة أجرة هو  .€ 3.90خالل أول سبعة كيلومترات التكلفة هي  € 2.00لكل
كيلومتر وبعدها كل كيلومتر إضافي .€ 1.50
يوجد أيضا خيار الرحلة القصيرة ( )Kurzstreckeبحد أقصى  2كيلومتر بتكلفة إجمالية  ،€ 6.00ويمكن
االستفادة من هذه التعريفة فقط عند إيقاف تاكسي من الشارع وليس بمواقف التاكسي وإخبار السائق مسبقا أنها
رحلة قصيرة .في حالة إذا كانت الرحلة أبعد من كيلومترين ،يتم حساب التكلفة بالتعريفة العادية.
الدفع غير النقدي أصبح شائعا اآلن .إذا كنت تريد الدفع نقدا ،يفضل تجنب الدفع بفئات كبيرة ألن العديد من
السائقين ال يحملون صرافة كثيرة للتغيير معهم.

رقم الهاتف التالي لطلب سيارة أجرة على مدار الساعة باللغة اإلنجليزية:
030202021220
مزيد من أرقام الهواتف (اللغة اإلنجليزية ليست مضمونة)









 030202020تاكسي برلين
 030200101فورفل فونك
 030263000كواليتي تاكسي
 030210202سيتي -فونك برلين
 030261026فونك تاكسي برلين
 030443322تاكسي فونك برلين
 030346497360تاليكسو
 0302101020إيكوتاكسي

* اعتبارا من 30/04/2021
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المواصالت العامة في برلين
تم تطوير شبكة المواصالت العامة في برلين بشكل جيد بتوفير خطوط عديدة من المترو ( )S-Bahnومترو
االنفاق ( )U-Bahnوالحافالت (الباصات) والترام ( .)Straßenbahnenيستطيع المرء الوصول
بالمواصالت العامة إلى كل المناطق في برلين غالبا مع مسافة قصيرة مشيا على األقدام.
يوجد على الموقع اإللكتروني لهيئة النقل العام برلين ( ،)BVGمعلومات تفصيلية عن الجدول الزمني لرحالت
المواصالت باللغة اإلنجليزية :موقع هيئة النقل العام ببرلين ()BVG

هنا يمكنك ببساطة إدخال مكانك وأين تريد أن تذهب ثم يتم عرض الطرق المختلفة للوصول إلى وجهتك
ووسائل المواصالت التي يمكن استخدامها .هناك أيضا تطبيق متوافر للهواتف الزكية الستخدامه مقدم من
هيئة النقل العام (.)BVG

أين يمكنني شراء تذاكر المواصالت العامة؟
يمكن شراء تذاكر المواصالت العامة مباشرة من العديد من شبابيك نقاط البيع الموجودة في بعض المحطات
باإلضافة لماكينات التذاكر المنتشرة وداخل الحافالت والترام .بعد شراء التذكرة وقبل استخدامها مباشرة من
المهم جدا تفعيلها بختمها بالتاريخ والوقت في الصندوق المخصص لذلك على رصيف المحطات وداخل
الحافالت والترام .التذاكر التي يتم شرائها داخل الحافالت والترام تكون مفعلة ومختومة بالتاريخ والوقت
وجاهزة لالستخدام.

ما هي تكلفة األجرة في سائل النقل العام؟ *
التذكرة **

السعر (بداية من 14عام)

رحلة قصيرة
تذكرة رحلة واحدة لمنطقة برلين
()AB
تذكرة رحلة واحدة لمنطقة برلين
()BC
تذكرة رحلة واحدة لمنطقة برلين
()ABC
تذكرة يومية لمنطقة برلين ()AB
تذكرة يومية لمنطقة برلين ()BC
تذكرة يومية لمنطقة برلين ()ABC
تذكرة جماعية لمجموعة صغيرة
منطقة ()AB
تذكرة جماعية لمجموعة صغيرة
منطقة ()BC
تذكرة جماعية لمجموعة صغيرة
منطقة ()ABC

2،00 €
3،00 €

لسعر المخفض
(األطفال بين  6و  14عام)
1،50 €
1،90 €

3،50 €

2،40 €

3،80 €

2،70 €

8،80 €
9،20 €
10،00 €
25،50 €

5،60 €
5،90 €
6،10 €
–

26،00 €

–

26،50 €

–
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رحلة قصيرة :مع تذكرة الرحلة القصيرة ،يحق لك السفر ثالث محطات في المترو أو مترو األنفاق
أو ستة محطات بالحافلة أو الترام



تذكرة رحلة واحدة :يمكن السفر بالتذكرة لرحلة خالل ساعتين في اتجاه واحد.



التذكرة اليومية :مع التذكرة اليومية يمكنك السفر بكافة المواصالت العامة حتى الساعة الثالثة من
صباح اليوم التالي .باإلضافة إلى ذلك متاح أيضا تذكرة يومية للمجموعات الصغيرة حتى خمسة
أشخاص.

 بطاقة  WelcomeCardبرلين ** :تشمل بطاقة  WelcomeCardبرلين على تذكرة الستخدام
كافة وسائل النقل العام طوال فترة صالحيتها ،وتقدم العديد من المزايا األخرى في برلين.
* أخر تحديث في 30/04/2021
** يعتمد السعر على منطقة التعريفة المختارة
*** انظر النقطة رقم 3

ماذا يعني اختالف مناطق التعريفة؟
تنقسم شبكة النقل العام في برلين من ناحية التعريفة إلى ثالث مناطق .تختلف أسعار التذاكر حسب كل منطقة.


المنطقة  :Aهي منطقة وسط مدينة برلين داخل مسار خط المترو الدائري ()S-Bahn Ring



المنطقة  :Bصالح خارج مسار خط المترو الدائري وحتى حدود المدينة



المنطقة  : Cصالحة لحدود منطقة برلين بما في ذلك مدينة بوتسدام (مطار برلين براندنبورغ )(BER
يقع في هذه المنطقة)

يتم بيع التذاكر لعدة مناطق معا  ،ABو  BCو .ABCعلى سبيل المثال الرحلة بين مطار تيغيل والمدينة،
تحتاج لتذكرة لمنطقة  .ABوالرحلة بين مطار برلين براندنبورغ ) (BERوالمدينة تحتاج لتذكرة منطقة .ABC

تغيير العملة في برلين (الصرافة)
يمكنكم االختيار غالبا بين الدفع النقدي أو بواسطة بطاقة االئتمان .من الشائع في ألمانيا دفع المبالغ أعلى من
 € 500بواسطة بطاقة االئتمان أما المبالغ الصغيرة تحت  € 10يتم غالبا دفعها نقدا .أحيانا ال تتوفر خدمة
قبول الدفع بكارت االئتمان ،لذلك من األفضل أن يكون لديكم دائما ما يكفي من النقود .يمكنكم أيضا السحب
النقدي من ماكينات الصرف المنتشرة عند الحاجة.
تنتشر ماكينات الصرف اآللي في كل مكان وغالبا يمكنكم السحب النقدي باليورو منها عن طريق كروت
االئتمان .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكنكم تبديل العمالت في العديد من مكاتب الصرافة وبنوك السفر
( )Reisebankenالتي توفر خدمة تغيير العمالت من وإلى  100من العمالت المختلفة .في هذا الرابط
توجد قائمة بمكاتب الصرافة الموجودة في برلين باللغة اإلنجليزية.
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انترنت السلكي مجاني في برلين
يمكنكم في برلين االتصال باإلنترنت تقريبا في كل مكان .تقدم مدينة برلين كخدمة لزوارها ،العديد من نقاط
االتصال باإلنترنت مجانا في األماكن العامة .توجد هذه النقاط في عند معالم المدينة مثل بوابة براندنبورغ
( )Brandenburger Torأو غيندارماركت ( ، )Gendarmenmarktوكذلك في المطارات ومحطات
السكك الحديدية.
الستخدام خدمة االنترنت الالسلكية المجانية ،عليكم فقط قبول شروط االستخدام.
لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة www.berlin-health-excellence.com
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