أسعار مختارة لمنطقة فرانكفورت والمطار سنة 2017

s
تذاكرالمواصالت من شبكة النقل  RMVالصالحة
للنقل فى كامل منطقة الراين والماين:
الحافالت ،الترام ،مترو األنفاق ،قطار المدينة
السريع  ،S-Bahnقطار المدينة السريع
للمحافظات  ، SEالقطار العادي ،قطار المحافظات
 ،RBوالقطارات السريعة اإلقليمية RE
تحتاج فقط لى تذكرة واحدة ,لى رحلة من مكان
االنطالق الى مكان الوصول بغض النظر عن
تغيرھا.

شراء التذاكر
أجھزة التذاكر اآللية موجودة في كافة محطات قطارات
الشوارع والمترو والترام وكذلك محطات حافالت مختارة
لدى سائق الحافلة ) التوجد لديه تذاكر التسعيرة الموحدة
القطعية(
مراكز القطاع الخاص لبيع التذاكر
)فقط تذاكر التسعيرة الموحدة القطعية(
بطاقات عن طريق الھاتف الجوال
)التوجد تذاكر التسعيرة الموحدة القطعية(
 www.rmv.deقم بتسجيل الدخول باستخدام
متجر تذاكر شبكة النقل  RMVلمنطقة الراين والماين
)بطاقات التسعيرة الموحدة القطعية فقط(
قم بتسجيل الدخول باستخدامwww.rmv.de
مراكز شركة السكك الحديدية األلمانية لبيع التذاكر DB

مثالً محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت ،محطة
القطارات الجنوبية )زود بانھوف( ،محطة القطارات الغربية
)فيست بانھوف( ،جالوس فارته ،محطة القطارات ھوكست،
محطة القطارات رودلھايم ،المطار ،بيرجر شتراسه

تذكرة صالحة ليوم واحد

Frankfurt & Airport

صالحة لغاية ا لغاية  5أشخاص نتھاء الدوام الرسمي ،بما فى ذلك الحافالت الليلية
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للكبار
أطفال من  6إلى  14سنة

صالحة لرحلة واحدة مع تغيير المحطات

تذكرة ذھاب فقط رحلة واحدة

1,85
1,00

1,85
1,00

للكبار
أطفال من  6إلى  14سنة

 2كيلو متر على األقصى
رحلة قصيرة
األھداف موجودة في المواقف و أجھزة التذاكر اآللية

صالحة للسفر الفورى فقط

تذاكر موسمية
87,40

× 10

على مدار الساعة
) ألمانى  /إنجليزي (

تذكرة سنة واحدة

 10مرات سنوياً،
 2شھران مجانا ً

87,40

للكبار

تذكرة شھرية

25,20

للكبار

تذكرة أسبوعية

تذاكر التسعيرة الموحدة القطعية بدءاً من الساعة  9صباحا ً

سارية بعد الساعة  9صباحا ً وطوال اليوم فى عطلة نھاية األسبوع والعطالت الرسمية
69,90

× 10

69,90

 10مرات سنوياً،
 2شھران مجانا ً
للكبار

من الساعة  9صباحا ً تذكرة سنة
من الساعة  9صباحا ً تذكرة شھر

تذاكر موسمية للطلبة ،تالميذ المدارس /وللمتدربين
مطلوب بطاقة تخويل خاصة/بطاقة االشتراك كزبون

53,70

×8

 8مرات سنوياً،
 4أشھر مجانا ً

تذكرة سنوية "كليفركارت" فرانكفورت

68,20

طالب ،تالميذ مدارس  /متدربون

تذكرة شھرية

19,70

طالب ،تالميذ مدارس  /متدربون

تذكرة أسبوعية

تذاكر التسعيرة الموحدة القطعية لجميع األشخاص من سن الـ  65فصاعداً
إثبات السن ضروري

69,90
69,90

)(An der Hauptwache/Zeil 129

رقم خدمة الھاتف لشبكة النقل  RMVلمنطقة الراين والماين

069 / 24 24 80 24

لغاية  5أشخاص

تذكرة صالحة ليوم واحد لمجموعة أشخاص

تذاكر ذھاب فقط

مراكز بيع تذاكر شركة فرانكفورت للمواصالت VGF
ھاوبت فاخه ،باساجه كونستابلر فاخه ،باساجه محطة المترو
بورنھايم ميته ،محطة القطارات ھوكست ،محطة الحافالت

مركز التنقل
جزيرة المواصالت
فى ان دير ھاوبت فاخه/زايل 129

للكبار
أطفال من  6إلى  14سنة

تذكرة صالحة ليوم واحد

× 10

 10مرات سنوياً،
 2شھران مجانا ً

تذكرة سنوية من سن الـ  65سنة فصاعداً

للكبار

تذكرة شھرية من سن الـ  65سنة فصاعداً

2015
صالحة من 2017 /1/1
تسري أحكام وشروط تعريفة شبكة النقل  RMVوشروط النقل لمنطقة الراين والماين

www.rmv-frankfurt.de

www.rmv.de

