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Arabisch

www.mobilitaetohnebarrieren.at

قل
التنن البلديات
بي

التنقل دون عوائق
المحتويات
مراكز المعلومات واإلنترنت – للحصول على المعلومات الصحيحة
التذاكر واألسعار – للتعرف على األسعار قبل الركوب
الخصومات والتخفيضات – للركوب بسعر أرخص
جدول المواعيد وخريطة الطرق – للعثور على الحافلة والقطار الصحيحين
نصائح الستخدام الحافالت والقطارات – ما ينبغي معرفته
ركوب الدراجات – صحي ومدعم من  IVBو  VVTو ÖBB
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تعرف على كل شيء في لمحة  -بفضل هذه الرموز

األمور أسهل
مع التكنولوجيا الحديثة

اذهب واستفسر

انتبه،
نصيحة جيدة

هنا يمكنك
التوفير

لمزيد من المعلومات انظر  www.vvt.at/konkretأو
للغة التركية انظر .www.vvt.at/tuerkisch
هذه المعلومات متوفرة أيضًا باللغات
اإلنجليزية والتركية والعربية والباشتو والفارسية.
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"التنقل دون عوائق" أو " "Mobilität ohne Barrierenهو مشروع مشترك بين
تحالف المناخ في تيرول ( ،)Klimabündnis Tirolومعهد البيئة بجنوب تيرول/ألتو
أديجي ( ،)Ökoinstitut Südtirol/Alto Adigeووالية تيرول ،ومقاطعة بولسانو
ذاتية الحكم  -جنوب تيرول ،ويتمتع المشروع بتمويل مشترك من الصندوق األوروبي
للتنمية اإلقليمية  -برنامج  ،Interreg IV A Italien Österreichومن برنامج
تعزيز القدرة التنافسية اإلقليمية لتيرول " ،2013-2007القوة من خالل التنوع".

مرح ًبا بك
في شبكة النقل العام في تيرول!
ينبغي أن يتمكن جميع األشخاص في تيرول من
الوصول إلى وسائل المواصالت العامة دون عوائق
أو تعقيدات ،فهذا األمر يتيح لكل شخص التنقل
بمرونة واستقاللية وبشكل مريح للبيئة ،باإلضافة إلى
أن هذا األمر يعزز أيضًا من االندماج في المجتمع.
بالنسبة لوالية تيرول فإن التنمية المستدامة في قطاع
النقل العام في تيرول يُعتبر هد ًفا أساسيًا .عادة ما يمثل
اختالف اللغة األم واالختالفات الثقافية لألشخاص ذوي
الخلفية المهاجرة تحديًا ضخمًا عند استخدام وسائل
المواصالت العامة .يهدف هذا الملف المعلوماتي إلى
المساعدة في التقليل من نقص المعرفة والمعلومات
بخصوص ركوب الحافالت والقطارات والترام.

لضمان وصولك إلى وجهتك بأمان وسرعة وبتكلفة
زهيدة قدر اإلمكان ،قمنا بتجميع أهم المعلومات
الخاصة بالحافالت والقطارات والترام في والية تيرول
في هذا الملف.
تقوم هيئة النقل العام في تيرول ( )VVTبتنسيق
كافة وسائل المواصالت العامة ،باستثناء منطقة
إنسبروك (المنطقة األساسية) .هيئة VVT
مسؤولة عن كافة جداول المواعيد واألسعار.
فهي نقطة االتصال المركزية لتلقي االستفسارات
الخاصة بخطوط المواصالت والتذاكر .ويتم تحديد
األسعار من قِبل اتحاد شركات النقل العام في إنسبروك
( )IVBوالمدينة والبنك الصناعي األلماني (.)IKB
لكن توجد العديد من الشركات التي تقوم بتشغيل
الحافالت والترام والقطارات .وأهم هذه الشركات هي:

نائبة حاكم الوالية إنغريد فيليب

المستشارة اإلقليمية للنقل

المستشارة اإلقليمية كريستينه باورمستشارة الشؤون
االجتماعية واالندماج

 :يقوم اتحاد شركات النقل العام في
IVB
إنسبروك بتشغيل الحافالت والترام داخل مدينة
إنسبروك.
 Postbus :هي أكبر
Postbus
شركات الحافالت في تيرول .باإلضافة إلى وجود
العديد من شركات الحافالت األخرى التي تقوم بتشغيل
الحافالت اإلقليمية وسيارات األجرة اإلقليمية في
تيرول.
تقوم هيئة السكك الحديدية االتحادية
ÖBB
النمساوية بتشغيل القطارات في النمسا وبالطبع في
تيرول.
نتمنى لكم رحلة سعيدة وآمنة مع وسائل المواصالت
العامة في تيرول!

مراكز المعلومات واإلنترنت

مراكز المعلومات واإلنترنت – للحصول
على المعلومات الصحيحة!

 – VVTهيئة النقل العام في تيرول
في مراكز العمالء الخاصة بهيئة  VVTتوجد كافة المعلومات المتعلقة بركوب الحافالت
والترام والقطارات في تيرول :مثل المعلومات الخاصة بجداول المواعيد والتذاكر والخصومات.
اذهب واستفسر بكل بساطة!
مركز العمالء بمحطة القطار المركزية في إنسبروك
Sterzinger Straße 3, A-6020 Innsbruck
هاتف+43 (0)512 56 16 16 :
هاتف الخدمة :االثنين  -الجمعة 12:00 - 8:00 ،و 17:30 - 13:30
أوقات العمل :االثنين  -الجمعة18:00 - 7:30 ،
مركز العمالء بمحطة قطار رويت
Bahnhofstraße 21, A-6600 Reutte
هاتف+43 (0)5672 71 165 :
أوقات العمل :االثنين  -الجمعة 10:00 ،ص  04:00 -م
اإلنترنت
بريد إلكترونيinfo@vvt.at :
( www.vvt.atمعلومات بخصوص جدول المواعيد واألسعار)
تطبيق الهواتف الذكية
مع تطبيق  VVTللهواتف الذكية يمكنك العثور على كافة خطوط
الحافالت/خطوط القطارات/الترام لجميع أنحاء النمسا
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مراكز المعلومات واإلنترنت

توفر لك شركات النقل التالية سياراتها وسائقيها وتقدم معلومات عن نطاقات عملها:

 – IVBاتحاد شركات النقل العام في إنسبروك
يقوم اتحاد  IVBبتشغيل الحافالت والترام داخل مدينة إنسبروك (المنطقة األساسية) .داخل
إنسبروك (المنطقة األساسية) تتكلف الرحلة دائمًا نفس القيمة ،بغض النظر عن المسافة المقطوعة.
يمكن العثور على معلومات بخصوص جداول المواعيد والتذاكر والخصومات في مركز عمالء
 IVBأو عبر الرابط .www.ivb.at
مركز عمالء IVB
Stainerstraße 2, A-6020 Innsbruck
هاتف+43 (0)512 53 07 500 :
أوقات العمل :االثنين  -الجمعة18:00 - 7:30 ،
اإلنترنت
بريد إلكترونيoffice@ivb.at :
www.ivb.at
تطبيق الهواتف الذكية
 IVB-Scoutو IVB-Ticketshop
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مراكز المعلومات واإلنترنت

ÖBB
هيئة السكك الحديدية االتحادية النمساوية
المعلومات الخاصة برحالت القطارات وجداول المواعيد واألسعار موجودة في مركز السفر
بمحطة القطار المركزية في إنسبروك ( )Innsbruckوفي شبابيك االستعالمات بجميع محطات
القطار الرئيسية :سانت أنطون أَم أرلبيرج )( (St. Anton am Arlbergمفتوح خالل
فصل الشتاء) ،والنديك ( ،)Landeckوأوتز تال ( )Ötztalوزيفيلد ( ،)Seefeldوينباخ
( ،)Jenbachوفورغل ( ،)Wörglوكوفشتاين ( ،)Kufsteinوكيتزبويل (،)Kitzbühel
وسانت يوهان إن تيرول (.)St. Johann in Tirol
مركز السفر بمحطة القطار المركزية في إنسبروك
بيع التذاكر يوميًا من الساعة  6:30حتى 20:45
خدمة عمالء  ÖBBالهاتفية متاحة على مدار الساعة!
هاتف+43 (0)517 17 :
اإلنترنت
www.oebb.at
تطبيق الهواتف الذكية
( ÖBB Scottyلالستعالم عن جدول المواعيد)،
( ÖBB Ticketsلشراء التذاكر)
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التذاكر واألسعار

أسعار التذاكر للحافالت/القطارات/الترام
يمكنك العثور على كافة أسعار التذاكر والخصومات (على سبيل
المثال للعائالت ،واألطفال ،وكبار السن ،والطالب ،ومتحدي
اإلعاقة) في ملف األسعار الخاص بـ  VVTوبالنسبة إلنسبروك في
ملف األسعار الخاص بـ  .IVBوملفات األسعار هذه موجودة في
لكل من  VVTو  IVBوكذلك في محطات
مراكز العمالء التابعة ٍ
القطار.
يمكنك أيضًا التعرف على أسعار التذاكر الخاصة بخطوط المواصالت
على شبكة اإلنترنت عبر  www.vvt.atو  .www.ivb.atكما
يوفر تطبيق  VVT SmartRideمعلومات بخصوص أسعار
التذاكر.
تنبيه :ال توفر  VVTأي معلومات عن بطاقات المزايا ( )Vorteilscardالخاصة بهيئة .ÖBB
إذا كنت تملك بطاقة مزايا  ÖBBكالسيكية (بطاقة العائلة وبطاقة الشباب) وترغب في معرفة سعر
تذكرة القطار الخاصة بك فيمكنك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية لهيئة .www.oebb.at ÖBB
الخط الساخن لهيئة  +43 (0)517 17 ÖBBمتاح للتعرف على كافة المعلومات الخاصة
ببطاقات المزايا.
وعلى الموقع اإللكتروني لـ  VVTتجد كافة البيانات الخاصة بخطوط المواصالت وأسعار
التذاكر.
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التذاكر واألسعار

أسعار تذاكر القطار
يمكن االطالع على كافة أسعار التذاكر والمعلومات المتعلقة بالخصومات (بطاقة مزايا ÖBB
والعروض األخرى) عبر الصفحة الرئيسية لـ  .www.oebb.at ÖBBأدخل نقطة االنطالق
والوجهة وانقر على "التذاكر واألسعار" ( )Tickets/Tariffsللحصول على النتائج .بعد ذلك
يمكنك االستفسار عن سعر التذكرة المخفضة مع بطاقة مزايا  .ÖBBكما يمكنك أيضًا شراء
التذكرة عبر اإلنترنت.

8

التذاكر واألسعار

ما هي أنواع التذاكر المتاحة؟
التذكرة الفردية ()Einzel-Ticket
تصلح هذه التذكرة لرحلة واحدة في اتجاه واحد .تنبيه  :IVBيمكن التبديل إلى خطوط أخرى
خالل  30دقيقة فقط.
تذكرة اليوم الواحد ()Tages-Ticket
تصلح تذكرة اليوم الواحد ألي عدد من الرحالت في نفس اليوم التقويمي .تنبيه ،في إنسبروك
(المنطقة األساسية) ال تتوفر إال تذكرة  24ساعة.
تذكرة  24ساعة ()24h-Ticket
هذه التذكرة موجودة فقط في إنسبروك (المنطقة األساسية) .تسري تذكرة  24ساعة بدءًا من
تاريخ ختم التذكرة أو بدءًا من التاريخ والوقت المذكورين على التذكرة ولمدة  24ساعة ،يمكن
القيام خاللها بأي عدد من الرحالت في المنطقة األساسية وحتى الوصول إلى الوجهة المحددة.
تذكرة  8رحالت )(8-Fahrten-Ticket
هذه التذكرة موجودة فقط في إنسبروك (المنطقة األساسية) .تصلح هذه التذكرة لثماني رحالت
في إنسبروك (المنطقة األساسية).
التذاكر األسبوعية والشهرية )(WochenTickets / MonatsTickets
تصلح هذه التذاكر لمدة أسبوع واحد أو شهر واحد بدءًا من تاريخ اإلصدار .يمكن حمل هذه
التذاكر من قِبل أشخاص آخرين ،فال يوجد اسم على التذكرة ،وبالتالي يمكن منحها آلخرين.
يمكن شراء كافة تذاكر  VVTمع دفع رسوم إضافية لتبديل وسيلة النقل في إنسبروك!
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التذاكر واألسعار

التذكرة السنوية للوالية ( )Jahres-Ticket LANDوالتذكرة السنوية لمنطقة
()Jahres-Ticket REGION
تصلح التذكرة السنوية للوالية ( )LANDلكافة المواصالت العامة (حافلة ،قطار ،ترام) في
تيرول وإنسبروك (المنطقة األساسية) .التذاكر صالحة لشخص واحد فقط وغير قابلة للنقل
آلخرين ،وتسري لمدة عام من تاريخ الشراء.

يمكنك شراء التذكرة السنوية لمنطقة ()REGION
لمنطقتين متجاورتين ،يربطهما خط حافالت أو خط قطار.
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التذاكر واألسعار

أين يمكنك شراء التذاكر؟
تتوفر طرق متعددة لشراء التذاكر:
من سائق الحافلة :يتوفر لدى سائقي حافالت  IVBالتذاكر الفردية وتذاكر  8رحالت فقط ،بينما
يتوفر لدى سائقي الحافالت اإلقليمية خارج إنسبروك أيضًا تذاكر اليوم الواحد والتذاكر الشهرية
والسنوية (ملحوظة :على الخطوط  Tو  Aال تتوفر إال التذاكر الفردية وتذاكر  8رحالت) .يمكن
أيضًا شراء تذاكر لعدة مناطق من سائقي الحافالت اإلقليمية ،حتى لو لم تكن الحافلة تذهب إلى
هذه المناطق.
من مكاتب الحجز المسبق للتذاكر :وهي محطات القطار ،ومراكز سفر  ÖBBلتذاكر القطارات،
ومعظم محالت التبغ والجرائد .تتوفر في إنسبروك جميع التذاكر حتى التذكرة الشهرية ،في
مكاتب الحجز المسبق للتذاكر .كافة التذاكر (بما في ذلك التذاكر السنوية) موجودة في مراكز
عمالء  VVTو .IVB
من ماكينات بيع التذاكر :توجد ماكينات بيع تذاكر  ÖBBفي محطات القطار ،وتوجد ماكينات
بيع تذاكر  IVBوماكينات وقوف السيارات لفترة قصيرة مع وظيفة بيع التذاكر في جميع أنحاء
إنسبروك ،وتوجد أربع ماكينات بيع تذاكر  VVTبمحطة القطار المركزية في إنسبروك.
عبر اإلنترنت :يمكنك أيضًا شراء تذاكر  ÖBBعن طريق اإلنترنت عبر الصفحة الرئيسية
لـ  www.oebb.at ÖBBتحت عنوان "حجز التذاكر" (.)Book ticket
التطبيق :قم بشراء تذكرة إنسبروك بسرعة وسهولة عن طريق تطبيق .IVB-Ticketshop
وهكذا تكون التذكرة معك دائمًا على الهاتف الذكي .وكبديل لذلك يمكنك شراء وطباعة تذكرتك
عبر اإلنترنت عن طريق متجر التذاكر (.)ticketshop.ivb.at
عند الشراء من مكاتب الحجز المسبق للتذاكر ومتجر تذاكر ( IVBإصدار اإلنترنت والتطبيق)
وماكينات بيع التذاكر تكون تذكرة  IVBأرخص! في ماكينات بيع تذاكر  ÖBBيكون سعر
تذاكر بطاقة المزايا الكالسيكية (بطاقة العائلة وبطاقة الشباب) أرخص!

تنبيه :التذكرة الفردية  ،IVBوتذكرة  24ساعة وتذكرة  8رحالت من ماكينات بيع التذاكر
أو مكاتب الحجز المسبق يجب أن يتم ختمها مع كل رحلة في الحافلة/الترام .فهكذا فقط
تكون صالحة!
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الخصومات والتخفيضات

الخصومات والتخفيضات – للركوب
بسعر أرخص!
يحصل األطفال (حتى  15عامًا) ،والشباب (حتى  20عامًا) ،ومتحدو اإلعاقة وكبار السن على
خصومات على التذاكر الفردية وتذاكر اليوم الواحد وتذاكر  8رحالت في إنسبروك (المنطقة
األساسية) .يتنقل األطفال حتى  6أعوام مجا ًنا ( 2طفل مجا ًنا لكل مرافق ،وأي طفل آخر
يحصل على تذكرة بسعر مخفض) .مع  IVBيحصل أيضًا المجندون وموظفو الخدمة المدنية
على خصومات.
تذكرة المدرسة والتدريب ( ،)Schul- & Lehrوتذكرة المدرسة والتدريب اإلضافية
( )SchulPlus- & LehrPlusللتالميذ والمتدربين حتى  24عامًا :طلبات هذه التذاكر
متوفرة في المدارس مباشرة ،كما يمكن أن تتوفر في مراكز عمالء  VVTو  .IVBلمزيد من
المعلومات انظر الصفحة الرئيسية لـ  www.vvt.at VVTتحت عنوان "التذاكر" (.)Tickets
تذكرة الفصل الدراسي ( )Semester-Ticketللطالب األصغر من  27عاما :تذاكر الفصل
الدراسي متاحة للمدينة أو لإلقليم (أو للمدينة واإلقليم) .يمكن تقديم الطلبات في مراكز عمالء
 VVTو  .IVBلمزيد من المعلومات انظر الصفحة الرئيسية لـ  www.vvt.at VVTتحت
عنوان "التذاكر" ( .)Ticketsوالصفحة الرئيسية لـ  www.ivb.at IVBتحت عنوان
"التذاكر/األسعار" (.)Tickets/Tariffs
التذكرة السنوية لكبار السن لمن تزيد أعمارهم عن  62عامًا :مع التذكرة السنوية لكبار السن
يمكنك التنقل لمدة عام في جميع أنحاء تيرول ،بما في ذلك إنسبروك (المنطقة األساسية)،
باستخدام الحافالت والترام والقطار وحافالت النوم .لمزيد من المعلومات انظر الصفحة
الرئيسية  www.vvt.atتحت عنوان "التذاكر" (.)Tickets
العائالت – على الطريق مع األطفال :كعائلة يمكنكم التنقل بالقطار والحافلة والترام في جميع
أنحاء تيرول بأسعار مخفضة .ولتحقيق هذا األمر تحتاج إلى الحصول على بطاقة المرور
العائلية ( )Familienpass Tirolالمجانية الخاصة بتيرول (المعلومات متوفرة في الموقع
اإللكتروني  .)www.familienpass-tirol.atتتطلب بطاقة المرور العائلية وجود مقر
سار في تيرول ،لكنها ال تشترط توفير شهادة الجنسية.
إقامة ٍ
لمزيد من المعلومات
انظر الصفحة الرئيسية لـ VVT
 ،www.vvt.atفي ملف أسعار VVT
و  ،www.ivb.atفي ملف أسعار IVB
وكذلك .www.oebb.at
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الخصومات والتخفيضات

الرسوم االجتماعية لدى  :IVBاألشخاص الذين يحصلون على معونة لتوفير الحد األدنى من
الدخل يمكنهم الحصول على التذكرة الشهرية بسعر أرخص .لمعرفة المزيد من المعلومات
حول هذا األمر يمكنك التوجه إلى مركز عمالء .IVB
تذكرة  VVTالسنوية الخاصة للوالية ( :)LAND SPEZIALإذا قمت بإرسال إخطار
حالي يفيد بحصولك على تأمين الحد األدنى للمعاش التقاعدي ،فيمكنك الحصول على التذكرة
السنوية بسعر أرخص.
بطاقة مزايا ) :ÖBB (Vorteilscardتقدم  ÖBBبطاقة مزايا خاصة يمكنك من خاللها
التنقل بالقطار بأسعار أرخص (بطاقة مزايا
 ÖBBال تسري على الحافالت) .تتوفر
بطاقة مزايا " ÖBBالشباب" ()Jugend
حتى سن  26عامًا ،وبطاقة مزايا ÖBB
لكل من تخطى
"كبار السن" ()Senior
ٍ
 62عامًا ،وبطاقة مزايا " ÖBBالعائلة"
(( )Familyتتحمل حتى أربعة أطفال مجا ًنا،
حتى لو لم يكونوا أطفالك) ،وبطاقة مزايا
" ÖBBالكالسيكية" ( )Classicلآلخرين.
بطاقة مزايا  )Vorteilscard 66( 66من  :ÖBBعند شرائك بطاقة المزايا "الكالسيكية"
من اإلنترنت تكون أرخص من سعرها في شباك البيع .هذه البطاقة ال تتطلب أي شروط خاصة
ويمكن الحصول عليها عبر اإلنترنت عن طريق .tickets.oebb.at
تذاكر التوفير ( )SparSchieneمن  :ÖBBتقدم  ÖBBبعض التذاكر ذات األسعار
المناسبة بشكل خاص .تقدم  ÖBBبعض التذاكر ذات األسعار المناسبة بشكل خاص .هذه
التذاكر محدودة العدد ويمكنك التنقل بها عبر القطار الذي قمت بشراء التذكرة من أجله
فقط .تذاكر التوفير ( )SparSchieneمتاحة لخطوط المواصالت بين المدن الكبيرة فقط.
لمزيد من المعلومات انظر الصفحة الرئيسية لـ .www.oebb.at ÖBB
التذكرة الجماعية ( )Gruppenticketمن  :ÖBBكلما زاد عدد المسافرين معًا ،كان
سعر التذكرة أرخص .وتصلح هذه التذكرة بدءًا من مسافرين اثنين .التذكرة الجماعية من
 ÖBBمتاحة فقط للتذاكر التي يتم شراؤها دون استخدام بطاقة مزايا .ÖBB
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جدول المواعيد وخريطة الطرق

جدول المواعيد وخريطة الطرق – للعثور
على الحافلة والقطار الصحيحين!

جدول المواعيد ودليل الجداول الزمنية
للحصول على معلومات بخصوص أوقات المغادرة يمكنك
االطالع على كتيبات الجداول الزمنية الخاصة بـ VVT
(متوفرة لكل الخطوط) .يتوفر لكل خط من خطوط  IVBملف
خط خاص .كافة جداول المواعيد موجودة في مراكز العمالء
لكل من  VVTو  IVBوكذلك في محطات القطار.
التابعة ٍ
باإلضافة إلى تعليق جدول مواعيد يتضمن أوقات المغادرة بكل
محطة.
خريطة الطرق
يتم توفير خريطة الطرق للحصول على نظرة عامة على
المحطات وإمكانيات التبديل بين المواصالت .توجد خريطة
طرق إلنسبروك خاصة بـ  IVBوعدة خرائط للمدن الكبيرة في
تيرول خاصة بـ .VVT
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جدول المواعيد وخريطة الطرق

ويمكنك العثور على هذه الخرائط مجمعة في الموقع اإللكتروني لـ www.vvt.at VVT
تحت عنوان "الخدمة-التنزيالت" ( ،)Service-Downloadsوخطوط  IVBتحت عنوان
" www.ivb.atالخطوط" (.)Linien
معلومات الجداول الزمنية على شبكة اإلنترنت
يمكن االستعالم عن خطوط المواصالت عبر الموقع اإللكتروني لـ  ،)www.vvt.at( VVTوالموقع
اإللكتروني لـ  ،)www.ivb.at( IVBوالموقع اإللكتروني لـ  ،)www.oebb.at( ÖBBوالموقع
اإللكتروني لشركة  (www.postbus.at) Postbusوكذلك عبر التطبيق الخاص على الهواتف
الذكية .المساعدة على االستعالم عبر اإلنترنت متاحة تحت عنوان  www.vvt.at/konkretأو
باللغة التركية تحت عنوان .www.vvt.at/tuerkisch
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التذاكر واألسعار

التذاكر واألسعار –
للتعرف على األسعار قبل الركوب!
ينقسم نظام المواصالت العامة في تيرول إلى مناطق ذات أسعار مختلفة ،وعلى هذا األساس
يتم حساب سعر التذكرة .تذاكر  VVTتصلح للحافالت والقطارات والترام .تقوم  VVTبحساب
السعر وف ًقا للمناطق (على شكل أقرص العسل).
تذاكر  ÖBBتصلح للتنقل داخل نطاق تذاكر  VVTبتيرول وكذلك لكافة وسائل المواصالت.
االستثناءات :كافة التذاكر المخفضة التي تصلح فقط مع بطاقة مزايا " ÖBBالكالسيكية" أو
"العائلة" أو "الشباب" ،فهي تصلح فقط للقطارات.
هذه منطقة:
هذه هي المنطقة األساسية إلنسبروك
(:)Kernzone Innsbruck

مخطط المناطق ونماذج
رحلة داخل منطقة واحدة
في اإلقليم.
مثال :من ميلس ( )Milsإلى هال ()Hall
سعر التذكرة 1 :منطقة

رحلة عبر عدة مناطق
في اإلقليم.
مثال :من إنتزينغ ( )Inzingإلى فولس ()Völs
سعر التذكرة 3 :مناطق

رحلة داخل إنسبروك (المنطقة األساسية).
مثال :من شارع ماريا تيريزين ()Maria-Theresien-Straße
إلى شارع شوتزن ()Schützen-Straße
سعر التذكرة :إنسبروك (المنطقة األساسية)
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المنطقة األساسية
إنسبروك

المنطقة األساسية
إنسبروك
3

المنطقة األساسية
إنسبروك

1
2

التذاكر واألسعار

رحلة إلى/من إنسبروك
(المنطقة األساسية) دون التبديل بين المواصالت.
الرحلة داخل إنسبروك (المنطقة األساسية)
ُتحسب بشكل فردي ( 1منطقة).
مثال :من إنسبروك ( )Innsbruckإلى فاتينس ()Wattens
سعر التذكرة 4 :مناطق
4

رحلة عبر إنسبروك (المنطقة األساسية).
الرحلة داخل إنسبروك (المنطقة األساسية)
ُتكلف الضعف ( 2منطقة).
مثال :من فولس ( )Völsإلى هال ()Hall
سعر التذكرة 5 :مناطق

3

2

المنطقة األساسية
إنسبروك
1

5

رحلة إلى/من إنسبروك
(المنطقة األساسية) مع التبديل بين المواصالت.
الرحلة داخل إنسبروك (المنطقة األساسية)
ُتحسب بشكل فردي .يتم حساب رسوم إضافية
إلنسبروك (المنطقة األساسية).
مثال :من فولس ( )Völsإلى إنسبروك ،شارع شوتزن
(.)Schützenstraße
سعر التذكرة 2 :منطقة  +التبديل في إنسبروك (المنطقة األساسية)

4

المنطقة األساسية
إنسبروك
3+2

1

المنطقة األساسية
إنسبروك
التبديل 2

1

تنبيه بخصوص "التبديل بين المواصالت في إنسبروك" :عند التنقل من الخارج إلى
إنسبروك ،مع التبديل إلى خط آخر في إنسبروك ،يجب عليك دفع رسوم إضافية إلنسبروك
(المنطقة األساسية) .يمكنك دفع هذه الرسوم اإلضافية للتبديل داخل إنسبروك عند شراء
التذكرة من أي سائق حافلة إقليمية .إذا كنت مسافرً ا بالقطار وتريد استخدام الحافالت في
إنسبروك ،فبإمكانك دفع الرسوم اإلضافية بماكينة بيع التذاكر عن طريق تذكرة  VVTالخاصة
بك .يمكنك الحصول على تذكرة  VVTمن ماكينات بيع تذاكر  ÖBBفي تيرول مع استثناء
عروض خصومات .ÖBB

في حالة التنقل داخل إنسبروك يمكن التبديل إلى خطوط أخرى خالل  30دقيقة باستخدام التذكرة
الفردية.
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نصائح

نصائح الستخدام الحافالت والقطارات –
ما ينبغي معرفته!
الركن والركوب ()Park+Ride
إذا كنت ترغب في ركن سيارتك في إحدى محطات
القطار ،لمواصلة الرحلة عن طريق حافلة أو قطار،
فبإمكانك ركن سيارتك في أحد مرافق "."Park+Ride
كل من يشتري تذكرة  VVTالسنوية يحصل على تذكرة
 Park+Rideسنوية مجانية من مركز عمالء  VVTفي
إنسبروك .أما إذا قمت بشراء تذكرة يوم واحد أو تذكرة
أسبوعية أو شهرية فستحصل مباشرة من ماكينات بيع
تذاكر  ÖBBعلى تذكرة  Park+Rideمجانية .تتوفر
مرافق  Park+Rideالتالية تحت تصرفكم (لمعرفة
الوضع الحالي انظر  - www.vvt.atالخدمة):
أوبرالند (	:)Oberlandإيمست-بيتزتال ( ،)Imst-Pitztalالنديك-تزامس
( ،)Landeck-Zamsسانت أنطون أَم أرلبيرج
) ،(St. Anton a.A.,أوتستال ) ،(Ötztalزيفيلد
إن تيرول ) ،(Seefeld i.T.كيماتن ()Kematen
فيبتال/شتوباي (	:)Wipptal/Stubaiشتايناخ أَم برينر ) ،(Steinach a.B.ماتراي أَم برينر
)(Matrei a.B.
أونترالند (	:)Unterlandينباخ ( ،)Jenbachشفاتز ( ،)Schwazهال إن
تيرول ) ،(Hall i.T.فريتزنس فاتينس (Fritzens-
) ،Wattensكوفشتاين ( ،)Kufsteinبيل فومبرباخ
) ،(Pill-Vomperbachبريكسليج (،)Brixlegg
راتينبرج كرامزاخ ()Rattenberg-Kramsach
دراوتال (:)Drautal

لينز ()Lienz

بريكسنتال (	:)Brixentalكيتزبويل ( ،)Kitzbühelسانت يوهان إن تيرول
( ،).St. Johann i.Tفيبربرون ()Fieberbrunn
عرض الوقت الحقيقي
العديد من المحطات الكبيرة توفر عرض الوقت
الحقيقي ،حيث يتم عرض رقم الحافلة والوجهة النهائية
زمن االنتظار بالدقائق.
حافالت النوم ()Nightliner
إذا كنت ترغب في الخروج يوم الجمعة أو السبت أو قبل
يوم عطلة تصحبك حافالت النوم (وكذلك قطارات النوم)
طوال الليل حتى تصل إلى منزلك بسالم.
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نصائح

 – ASTIتاكسي إنسبروك المشترك الذي يتم حجزه عبر الهاتف
التاكسي المشترك الذي يتم حجزه عبر الهاتف يصحبك من أي محطة  IVBحتى
منزلك .فإذا لم يكن معك جوال فسيقوم سائقو الحافالت بإجراء االتصال لك.
المواعيد :ما بين الساعة  20:00والساعة  06:00في هوتينج وسانت نيكوالوس
( )Hötting und St. Nikolausوما بين الساعة  23:00والساعة  06:00في جميع
أنحاء المدينة .رقم الهاتف+43 (0)512 55 1719 :
الممتلكات المفقودة
أي شخص ينسى شي ًئا على متن القطار أو الحافلة ،لديه فرص جيدة في استعادته مرة أخرى.
في أي حافلة فقدت أغراضك؟ هل كانت حافلة إقليمية أم حافلة عادية في إنسبروك؟ يمكنك
استالم أغراضك من أي مركز عمالء.
مكتب مفقودات (IVB-Fundbüro) IVB
مركز العمالء( 2 ،)KundInnencenterشارع شتاينر(،)Stainerstraße 2
 6020إنسبروك )(6020 Innsbruck
هاتف+43 (0)512 53 07 103 :
أوقات العمل :االثنين  -الخميس 16:00 - 07:30 ،والجمعة12:00 - 07:30 ،
رقم خدمة شركة Postbus
هاتف+43 (0)512 390390 :
مكتب مفقودات )ÖBB-Fundbüro( ÖBB
االتصال بالخط الساخن+43 (0)1 93000 22 2 22 :

الكالب في وسائل المواصالت
ينبغي شراء تذكرة للكالب التي ال يتم نقلها في أقفاص وحقائب،
عند ركوب القطار .عند التنقل داخل تيرول باستخدام تذكرة
 VVTيتم نقل جميع الكالب مجا ًنا .إال أنه يجب دائمًا أن ترتدي
هذه الكالب كمامة (باستثناء كالب المساعدة التي تحمل بطاقة
تعريف) .يُرجى دائمًا مراعاة عدم إزعاج الكلب الخاص بك
للركاب اآلخرين .كما يجب االلتزام بشروط النقل التي تضعها
شركة النقل المعنية.

© iStock.com/GlobalP

يمكنك االطالع على البيانات الخاصة بمعلومات االتصال بشركات النقل األخرى في جداول
المواعيد أو الحصول عليها من مركز عمالء  VVTعبر الهاتف+43 (0)512 561616 :
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ركوب الدراجات

ركوب الدراجات – صحي ومدعم من
 VVTو  IVBو  ÖBBو !Postbus
اصطحاب الدراجات
إذا كان اصطحاب الدراجات ممك ًنا ،يتم نقلها مجا ًنا في خطوط حافالت  .VVTوفي حالة
توفر جهاز لتثبيت الدراجات يجب استخدامه .لكن لألسف ال يمكن ضمان اصطحاب
الدراجات .ويقرر سائقو السيارات مدى القدرة على استقبال الدراجات .في القطارات يتم
دفع تكلفة إضافية الصطحاب الدراجة .ويمكن شراء التذكرة من ماكينات بيع التذاكر.
في قطار الضواحي ( )S-Bahnوالقطار اإلقليمي السريع ( )REXال تحتاج إلى حجز
للدراجة ،بخالف الحال مع القطارات األخرى.
دراجة مدينة إنسبروك
في إنسبروك يمكنك أيضًا استعارة دراجة المدينة .IVB
فبعد التسجيل المجاني يمكنك استعارة إحدى دراجات المدينة مقابل رسم اإليجار.
لمزيد من المعلومات انظرstadtrad.ivb.at :
دورات ركوب الدراجات للنساء ذوات الخلفية المهاجرة
يتم تقديم دورات ركوب الدراجات للنساء ذوات الخلفية المهاجرة مجا ًنا من قِبل
تحالف المناخ في تيرول ( )Klimabündnis Tirolبالتعاون مع البلديات المهتمة
والجمعيات المحلية .في دورات ركوب الدراجات يتم التعامل مع النساء ،الالتي لم يركبن
الدراجات مطل ًقا أو الالتي لم يركبن الدراجات منذ فترة طويلة ،بهدف التخلص من القلق
والخوف من ركوب الدراجات .المعلومات متاحة لدى،Klimabündnis Tirol :
 ،Innsbruck 6020 ،Anichstraße 34هاتف ،0512/583558-0 :الفاكس
المباشر ،20 :بريد إلكترونيtirol@klimabuendnis.at :
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حقوق الطبع

مالك الوسائط اإلعالمية والناشر / Innsbruck 6020 ،Müllerstraße 7 ،Klimabündnis Tirol :المسؤولية
عن المحتوى :أندرى شتيجر ،المدير التنفيذي لـ  / Klimabündnis Tirolالتحرير/ Klimabündnis Tirol :
التصميم الجرافيكي :كريستيان فاها  +إلكه بوشاليتنر ،إنسبروك  /الترجمة إلى اإلنجليزية واالستشارات بين الثقافات:
 / www.sprachdienstleister.atالطباعة :مطبعة  ،Druckerei Pircher GmbHمحطة أوتزتال
مطبوع بشكل مستدام وبيئي ،باستخدام ألوان نباتية بيولوجية ،وف ًقا لتوجيه هيئة
العالمات البيئية النمساوية ( )Österreichische Umweltzeichenرقم ،794
ووف ًقا للعالمة البيئية األوروبية.
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" هو مشروع مشترك بينMobilität ohne Barrieren" "التنقل دون عوائق" أو
ألتو أديجي/ ومعهد البيئة بجنوب تيرول،)Klimabündnis Tirol( تحالف المناخ في تيرول
، جنوب تيرول-  ومقاطعة بولسانو ذاتية الحكم، ووالية تيرول،)Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige(
Interreg IV A  برنامج- ويتمتع المشروع بتمويل مشترك من الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية
 ومن برنامج تعزيز القدرة التنافسية اإلقليمية،Italien Österreich
." "القوة من خالل التنوع،2013-2007 لتيرول

