Information for
Refugees

ت من أجل
ٌ معلوما
الالجئني

-

Information on how to use the
busses and trains in the
RMV service area

ت حول احلافالت والقطارات
ٌ معلوما

The RMVService Area
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RMVTickets
The RMV tickets make it possible for you to
use almost 160 transport companies in the
Rhein-Main Regional Transport Association
(Rhein-Main-Verkehrsverbund or RMV).

Be
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ou ttravel
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rav
el y
you
o ne
ou
need
eed to buy a
ticket, which are available at the ticket
machines for example.
You cannot buy any tickets in trains and
trams. Tickets purchased from ticket machines are valid for immediate travel. You
can find out how to use the ticket machines on pages 14-17.

When travelling from your start location to
your destination, you only need one RMV
ticket, regardless of how often you change
and even if you change, for example from a
suburban train (S-Bahn) to a tram. Children
under 6 years old can travel with the RMV
for free when accompanied by an adult.

You
Y can buy bus tickets from
the
t bus driver when you board
the
t bus.
Please ensure that you have
enough loose change to buy
your ticket.

Within the RMV service area, you can
choose between single tickets, day tickets
and tickets that are valid for a longer period
of time, for example weekly or monthly
tickets.
For comprehensive information on our
services, you can also visit www.rmv.de/en/
or call our RMV service line on
+49 69 24248024 (English, German).

Before
B
you travel, you can
also
a
buy tickets from the RMV
mobility
centres in locations
m
such as Frankfurt, Gießen and
Marburg.
You can find the addresses of our
mobility centres on pages 18/19.

Welcome to Germany's Rhine-Main
region.
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www.rmv.de
Reach Your Destination with the Right
Connection
You can find the RMV
service timetable,
which is also available in English, online
at www.rmv.de/en/.

RMV tickets are not
valid for travel on IC
and ICE trains (white
trains with red stripes).
You can use the
options menu to select
your desired means of
transport.

After entering a few
details about your
journey, you will be
shown the best way to
reach your destination
at the time selected.
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RMV

Tickets
RMV Single journey Ticket
Single journey tickets are available for
adults and children aged between 6 and
14 years old. Children under 6 years old
can travel with RMV for free when accompanied by an adult.

Price examples for the
RMV Single journey ticket*
Adults
aged 15 and over

Adult single journey
Single journey for Frankfurt
Single journey for Marburg

When travelling with a single journey ticket,
you can complete one trip and change
transport as many times as you want in the
direction of your destination, as long as you
take the next possible connection.
Return trips, round trips and trip interruptions, for example in order to quickly do
some shopping, are not permitted.
Once purchased, single journey tickets are
only valid for immediate travel. They are
valid for travel in all means of transport
offered by the RMV such as regional trains,
buses, trams, underground trains (U-Bahn)
and suburban trains (S-Bahn).
Single journey tickets are the ideal option if
you only want to travel once a day.
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Single journey for Gießen

Children
aged under 15

Child single journey
Single journey for Frankfurt
Single journey for Marburg
Single journey for Gießen

Price in euros

€ 2,75
€ 2,15
€ 2,15

Price in euros

€ 1,60
€ 1,30
€ 1,30

* These prices increase if you travel to a
destination outside of your chosen town
or city.

Increased Fare
Passengers without a valid ticket
must pay an increased fare of
60 euros.
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Price examples for the RMV All-day Ticket
RMV All-day Ticket

Adults
aged 15 and over

The RMV All-day ticket allows you to take
as many trips as you want in your selected
tariff zone using all means of transport
offered by the RMV such as regional trains,
buses, trams, underground trains (U-Bahn)
and suburban trains (S-Bahn). The All-day
ticket is valid for one calendar day until
close of operations or the last journey of
the day.
The All-day ticket is available for adults and
children aged between 6 and 14 years old.
All-day tickets are often a cheaper option
than single tickets for as few as 2 trips. In
major cities such as Frankfurt, Wiesbaden
and Mainz, the price of an All-day ticket is
less than that of the single tickets required
for three or more trips.

Adult All-day ticket

Price in euros

All-day ticket Gießen

€ 6,80
€ 4,20
€ 4,20

Child All-day ticket

Price in euros

All-day ticket for Frankfurt
All-day ticket for Marburg

Children
aged under 15

€ 4,10
€ 2,55
€ 2,55

All-day ticket Frankfurt
All-day ticket Marburg
All-day ticket for Gießen

The RMV All-day collective ticket
The RMV All-day collective ticket allows a
maximum of five people to take as many trips
as they want in their selected zone using all
means of transport offered by the RMV. It is
valid for one calender day until close of
operations or the last journey of that day
Price examples for the RMV
All-day collective ticket
Groups

All-day collective ticket

Price in euros

All-day collective ticket for Frankfurt
All-day collective ticket for Marburg
All-day collective ticket for Gießen
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€ 10,50
€ 7,50
€ 7,50
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RMV Season Tickets

Price Examples for RMV Season Tickets

If you frequently travel with the RMV, you
should choose to buy a weekly, monthly or
annual ticket. Weekly, monthly and annual
tickets are available for adults and schoolage children and/or apprentices. Day,
weekly, monthly and transferable adult
annual season ticket are transferable, meaning that anyone in possession of the ticket
is allowed to travel with it. Our weekly,
monthly and annual tickets also allow you
to travel with another adult and as many
children aged under 15 as you want for free
with your ticket at specific times.

Weekly pass

This benefit is available from Monday to
Friday from 7:00pm onwards and at any
time at the weekend. It enables the entire
family, both adults and children, to get out
and about.
All season tickets are valid until close of
operations or the last journey of the day on
the last day of validity.

Adults
aged 15 and over

Adult weekly pass
Weekly pass for Frankfurt
Weekly pass for Marburg
Weekly pass for Gießen

School
pupils and
apprentices

Weekly pass
Weekly pass for Frankfurt
Weekly pass for Marburg
Weekly pass for Gießen

€ 24,70
€ 12,60
€ 12,60

Price in euros

€ 19,30
€ 9,80
€ 9,80

Monthly pass
Adults
aged 15 and over

Adult monthly pass
Monthly pass for Frankfurt
Monthly pass for Marburg
Monthly pass for Gießen

School
pupils and
apprentices

Monthly pass
Monthly pass for Frankfurt
Monthly pass for Marburg
Monthly pass for Gießen
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Price in euros

Price in euros

€ 85,20
€ 43,00
€ 43,00

Price in euros

€ 66,50
€ 33,50
€ 33,50
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RMV-

Ticket Mach
hines
Our ticket machines, which you can find at
all train stations in the RMV service area,
feature a touch screen that enables you to
interact directly with the information
displayed.
Simply touch the screen in order to read the
instructions on the screen in one of a
number of different languages (English,
French, Italian, Spanish and Turkish).
The machines generally accept payments
in coins or notes. Any available cashless
payment options are shown on the screen.
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Short Guide to

Buying Tickets
1.

2.
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3.

Select your ticket type
(single ticket or season ticket).

4.

Pay the amount shown.

5.

Take your Ticket

Select or enter your destination.

Select how you want to reach your
destination.
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RMV-

Nidda
RMV-MobilitätsInfo
Bahnhofstraße 61
63667 Nidda
Mon-Fri: 7:00am - 2:00pm

Mobility Centres
مراكز التنقل لهيئة مواصالت
املاين-الراين

Alsfeld
VGO ServiceZentrum
Bahnhofstraße 14
36304 Alsfeld
Mon-Fri: 7:30am - 4:45pm
Bad Homburg v. d. Höhe
Im Bahnhof Bad Homburg
61348 Bad Homburg v. d. Höhe
Mon-Fri: 8:00am - 6:00pm
Sat: 9:30am - 2:30pm
Bad Schwalbach
RMV-MobilitätsInfo
Kreishaus, Heimbacher Straße 7
65307 Bad Schwalbach
Mon-Fri: 8:00am - 12:00pm
Mon, Wed, Thu: 2:00pm - 4:00pm
Tue: 2:00pm - 6:00pm
Darmstadt
Am Hauptbahnhof 20a
64293 Darmstadt
Mo.– Fr. 8.00 –18.00 Uhr
Sa. 9.00 –13.00 Uhr
Dietzenbach
Kreisverkehrsgesellschaft
Offenbach mbH
Masayaplatz 1
63128 Dietzenbach
Mon-Fri: 7:00am - 6:00pm
Sat: 10:00am - 1:00pm
Eppstein
RMV-MobilitätsInfo
Am Stadtbahnhof 1
65817 Eppstein
Mon, Tue, Thu: 7:00am - 4:00pm
Wed: 7:00am - 12:00pm and
2:00pm - 6:00pm
Fri: 7:00am - 1:00pm
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Frankfurt am Main
VERKEHRSINSEL
An der Hauptwache/Zeil 129
60313 Frankfurt am Main
Mon-Fri: 9:00am - 8:00pm
Sat: 9:30am - 4:00pm

Hofheim
Bahnhof
Hattersheimer Straße 6
65719 Hofheim a.Ts.
Mon-Fri: during core hours
9:00am - 4:00pm

Friedberg
VGO ServiceZentrum
Hanauer Straße 22
61169 Friedberg
Mon-Wed: 7:30am - 5:00pm
Thu: 7:30am - 6:00pm
Fri:7:30am - 4:00pm

Idstein
RMV-MobilitätsInfo im Killingerhaus
König-Adolf-Platz
65510 Idstein
Tue-Fri: 8:00am - 12:00pm
Tue, Wed: 2:00pm - 5:00pm
Thu, Fri: 2:00pm - 6:00pm

Gießen
Stadtwerke Gießen AG
Kundenzentrum am Marktplatz
Marktplatz 15
35390 Gießen
Mon-Fri: 9:00am - 6:00pm
Sat: 9:00am - 2:00pm

Limburg a. d. Lahn
Bahnhofsplatz 2
65549 Limburg a. d. Lahn
Mon-Fri: 9:00am - 6:00pm
Sat: 10:00am - 2:00pm

VGO ServiceZentrum
Neuenweg 5
35390 Gießen
Mon-Fri: 9:00am - 5:00pm
Groß-Gerau
Jahnstraße 1
64521 Groß-Gerau
Mon, Tue, Thu, Fri:
8:00am - 6:00pm
Wed: 8:00am - 1:00pm
Hanau
RMV-Mobilitätszentrale
Hanauer Straßenbahn GmbH
Am Freiheitsplatz 18b
63450 Hanau
Mon-Fri: 7:00am - 6:00pm
Sat: 7:30am - 3:00pm

Mainz
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
Bahnhofplatz 6a
55116 Mainz
Mon-Fri: 7:00am - 7:00pm
Sat: 9:00am - 2:00pm
Marburg
Stadtwerke Marburg GmbH
Universitätsstraße 1
35037 Marburg
Mon-Fri: 9:00am - 6:00pm
Michelstadt
Bahnhof
Hulster Straße 2
64720 Michelstadt
Mon-Fri: 8:00am - 6:00pm
Sat: 9:00am - 1:00pm
Mörfelden
RMV-MobilitätsInfo
im Bahnhofsgebäude
Bahnhofstraße 38
64546 Mörfelden
Mon-Fri: 7:00am - 5:00pm

Offenbach
OF InfoCenter
Salzgäßchen 1
63065 Offenbach am Main
Rüsselsheim
Kundenzentrum im Bahnhof
Bahnhofsplatz 2
65428 Rüsselsheim
Mon, Wed, Thu and Fri:
7:00am - 4:30pm
Tue 7:00am - 6:00pm
Weilburg
Bahnhofstraße 14
35781 Weilburg
Mon-Fri: 7:00am - 6:00pm
Wetzlar
Karl-Kellner-Ring 49
35576 Wetzlar
Mon-Fri: 9:00am - 6:00pm
Wiesbaden
Dotzheimer Straße 6-8
(LuisenForum)
65185 Wiesbaden
Mon, Tue, Thu, Fri: 8:00am - 6:00pm
Wed: 8:00am - 8:00pm and
Sat: 10:00am - 2:00pm
Dotzheimer Straße
Mon-Fri: 6:00am - 8:00am and
Mon, Tue, Thu, Fri: 6.00pm - 7:00pm
Sat: 2:00pm - 5:00pm
RMV-MobilitätsInfo
Haltestelle Luisenplatz
Bussteig B
65185 Wiesbaden
Mon-Fri: 6:00am - 7:00pm
Sat: 10:00am - 5:00pm
RMV-MobilitätsInfo
Haltestelle Hauptbahnhof
Bussteig A
65189 Wiesbaden
Mon-Fri: 6:00am - 7:00pm
Sat: 10:00am - 5:00pm
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U-Bahn, S-Bahn
& Train Network

خطة شبكة القطارات احمللية
املاين-لهيئة مواصالت الراين

2014_Schnellbahnplan_Regional_DIN_A5.indd 1
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Regional
Rail Network
خطة القطارات السريعة
 املاين-لهيئة مواصالت الراين

2014_Schienennetzplan_Regional_DIN_A5.indd 1
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توجيه مختصر

.3

ادفع املبلغ الظاهر على الشاشة

لشراء تذكرة السفر
.1

اختر أو أدخل وجهة سفرك

.2

اختر الطريق املرغوب للوصول إلى اجلهة اُملستهدفة

.4

.5
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اسحب تذكرتك

اختر نوع تذكرتك
)تذاكر السفر الفردية أو التذكرة الوقتية(
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ماكينة تذاكر السفر

لهيئة مواصالت الراين-املاين

تزَّود ماكينات تذاكر السفر ،املوجودة في كل محطات القطار في
منطقة الراين-املاين ،مبا تعرف باسم شاشة اللمس  -وهي شاشة
ميكنكم من خالل ملسها إجراء عملية الشراء.
من خالل ملسة بسيطة على الشاشة ميكنكم تغيير تعليمات
االستخدام الظاهرة على الشاشة إلى لغاٍت مختلفة )اإلجنليزية،
الفرنسية ،اإليطالية ،اإلسبانية ،التركية(.
ميكن دفع الثمن بالنقود املعدنية واألوراق املالية .وُتعرض
إمكانيات الدفع األخرى على الشاشة.
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التذاكر الوقتية لهيئة مواصالت
الراين-املاين
إذا كنتم تتنقلون كثيًرا باستخدام مواصالت الهيئة ،فإن عليكم
األختيار بني التذاكر األسبوعية والشهرية والسنوية.
ميكن احلصول على التذاكر األسبوعية والشهرية والسنوية للبالغني
والتالميذ أو املتدربني .التذاكر اليومية واألسبوعية والشهرية
والسنوية الغير شخصية للبالغني ميكن نقل ملكيتها للغير .من
ميتلك التذكرة في معيتهُ ،يسمح له بالسفر بها .وفي حالة التذاكر
األسبوعية والشهرية والسنوية ُتطبق كذلك قاعدُة االصطحاب ٠
أي ميكنكم في أوقاٍت محددة اصطحاب شخص بالغ أو ما
تفضلون اصطحابه من األطفال مجاًنا على تذكرة سفركم.
تنطبق قاعدُة االصطحاب هذه من يوم االثنني إلى اجلمعة من كل
أسبوع إبتداءا من الساعة  19:00وفي عطلة نهاية األسبوع دون
ٍ
ي .وبهذا ميكن للعائلة بأكملها  ٠اآلباء واألطفال ٠
حتديد زمن ّ
الذهاب في نزهة.
وتسري كل التذاكر الوقتية في اليوم األخير من الصالحية
حتى نهاية التشغيل.
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التذكرة األسبوعية للبالغني
التذكرة األسبوعية مدينة فرانكفورت
التذكرة األسبوعية مدينة ماربورغ
التذكرة األسبوعية مدينة جيسن

السعر باليورو
24,70
12,60
12,60

التذكرة األسبوعية للتالميذ واملتدربني السعر باليورو

التذكرة األسبوعية مدينة فرانكفورت
التذكرة األسبوعية مدينة ماربورغ
التذكرة األسبوعية مدينة جيسن

البالغون
بدًءا من  15عاًما

التالميذ
و املتدربني

19,30
9,80
9,80

السعر باليورو

التذكرة الشهرية مدينة فرانكفورت
التذكرة الشهرية مدينة ماربورغ
التذكرة الشهرية مدينة جيسن

85,20
43, 00
43, 00

البالغون
بدًءا من  15عاًما

التذكرة الشهرية للتالميذ واملتدربني

السعر باليورو

التذكرة الشهرية مدينة فرانكفورت
التذكرة الشهرية مدينة ماربورغ
التذكرة الشهرية مدينة جيسن

التالميذ
و املتدربني

66,50
33,50
43, 00

التذكرة الشهرية للبالغني
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مثال على أسعار التذكرة اليومية لهيئة مواصالت الراين-املاين

التذكرة اليومية لهيئة مواصالت
الراين-املاين
تعطي التذكرة اليومية لهيئة مواصالت الراين-املاين احلق للشخص
بعمل سفريات عديدة داخل منطقة الصالحية اخملتارة في كل
وسائل مواصالت منطقة الراين-املاين ،أي في القطارات احمللية،
واحلافالت والترامات وقطارات األنفاق والضواحي .وهي تسري في
يوم واحد وحتى إنتهاء التشغيل أو حتى الرحلة األخيرة على اخلط
ي.
الليل ّ
تتوفر التذكرة اليومية للبالغني واألطفال من سن  6حتى  14عاًما
غالًبا ما تستحق التذكرة اليومية بدًءا من الرحلة الثانية.
في املدن الكبري ،مثل فرانكفورت
ال مادًيا أقل مما
وفيسبادن وماينز تدفعون بدًءا من الرحلة الثالثة مقاب ً
في حالة تذاكر السفر الفردية.

التذكرة اليومية للبالغني
التذكرة اليومية مدينة فرانكفورت
التذكرة اليومية مدينة ماربورغ
التذكرة اليومية مدينة جيسن

التذكرة اليومية للطفل
التذكرة اليومية مدينة فرانكفورت
التذكرة اليومية مدينة ماربورغ
التذكرة اليومية مدينة جيسن

السعر باليورو
6,80
4,20
4,20

السعر باليورو
4,10
2,55
2,55

البالغون
بدًءا من  15عاًما

األطفال
أقل من  15عاًما

التذكرة اليومية للمجموعات من هيئة مواصالت الراين-املاين
تعطي التذكرة اليومية للمجموعات من هيئة مواصالت
الراين-املاين احلق خلمسة أشخاص على أقصى تقدير للقيام بعدد
من الرحالت حسب الرغبة في كل وسائل مواصالت الهيئة في
نطاق الصالحية اخملتارة .وهي تسري في يوم حتى نهاية التشغيل.

مثال على سعر التذكرة اليومية للمجموعات من هيئة
مواصالت الراين-املاين
الرحلة اليومية للمجموعات

السعر باليورو

التذكرة اليومية للمجموعات مدينة فرانكفورت 10,50
التذكرة اليومية للمجموعات مدينة ماربورغ 7,50
التذكرة اليومية للمجموعات مدينة جيسن 7,50
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عرض تذاكر سفر
هيئة مواصالت الراين-املاين
أمثلة على أسعار تذاكر السفر الفردية
لهيئة مواصالت* الراين-املاينQ
تذكرة السفر الفردية من هيئة مواصالت
الراين-املاين
ميكن احلصول على تذاكر السفر الفردية للبالغني واألطفال
من سن  6إلى  14سنة .ويسافر األطفال أصغر من  6سنوات ٠
برفقة أحد البالغني  ٠مجاًنا.
من خالل تذكرة السفر الفردية ميكنكم القيام بسفرة واحدة
والتبديل بني املواصالت حسبما تريدون في اجتاه الهدف من
الرحلة ،على أن يكون ذلك باستخدام أقرب وسيلة تالية.
ت العودة واجلوالت والتقطعات املستمرة أثناء الرحلة،
رحال ُ
ال من أجل التسّوق ،ليست مُتاحة.
مث ً
ُيعطي شراُء تذكرة سفر فردية احلق في االنطالق الفورّي في
رحلة ما فقط .وهي تسري في كافة وسائل مواصالت منطقة
الراين-املاين ،أي في القطارات احمللية والقطارات والترامات
وقطارات الضواحي.
تذكرة السفر الفردية مفيدة ،عندما تقومون برحلة واحدة فقط
في اليوم.
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رحلة فردية للبالغني
تذكرة سفر فردية مدينة فرانكفورت
تذكرة سفر فردية مدينة ماربورغ
تذكرة سفر فردية مدينة جيسن

الرحلة الفردية للطفل
تذكرة سفر فردية مدينة فرانكفورت
تذكرة سفر فردية مدينة ماربورغ
تذكرة سفر فردية مدينة جيسن

السعر باليورو
2,75
2,15
2,15

السعر باليورو

البالغون
بدًءا من  15عاًما

األطفال
أقل من  15عاًما

1,60
1,30
1,30

*في حالة اختيار مكان مستهدف بالسفر خارج املدينة ،فإن
األسعار ترتفع بالتناسب مع ذلك.

املقابل املرتفع للنقل املسافرون من دون تذكرة سفر
سارية يدفعوا مقابل مرتفع للنقل مقداره  60يورو.

32

www.rmv.de

من خالل الرابط الصحيح
باجتاه الهدف

ي
عبر املوقع اإللكترون ّ
 www.rmv.deجتدون معلوماٍت عن
جدول رحالت هيئة مواصالت
الراين-املاين ،والتي ميكنكم تغييرها
إلى اللغة اإلجنليزية.
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السفر عبر قطارات إنتر سيتي
وإنتر سيتي إكسبريس
)القطارات البيضاء ذات
اخلطوط احلمراء(
ليس ممكًنا باستخدام تذاكر
سفر هيئة مواصالت
الراين-املاين .ميكنكم اختيار
وسائل املواصالت املناسبة لكم
عبر قائمة من االختيارات.

وبعد خطوات إدخال قليلة
ُيعرض لكم الطريق األمثل إلى
الهدف في املوعد اُخملتار من
جانبكم.
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تذاكر السفر

لهيئة مواصالت الراين-املاين

مرحًبا بكم في منطقة الراين-املاين.

يجب شراء تذاكر السفر قبل بدء الرحلة من
ماكينات التذاكر مثالً

ميكنكم من خالل تذاكر سفر هيئة مواصالت الراين-املاين
االستفادة من حافالت وقطارات ما يقرب من 160شركة نقل
ومواصالت في منطقة الراين-املاين.

ال ميكن شراء أية تذكرة سفرمن داخل القطار.
ُتعتبر تذاكر السفر املُشتراة من ماكينات التذاكر مناسبًة
للرحالت الفورية .أما عن كيفية استخدام ماكينات تذاكر
السفر ،فتجدون تفاصيلها في الصفحة 27-24

أنتم دائًما بحاجة إلى تذكرة سفر من هيئة مواصالت
الراين-املاين لالنتقال من مكان البداية إلى املكان
اُملستهدف ،سيان عدد املرات التي غيرمت فيها وسيلة
ال من قطار الضواحي إلى
املواصالت  -حتى وإن انتقلتم مث ً
الترام .ويسافر األطفال
أصغر من  6سنوات  -برفقة أحد البالغني  -مجاًنا.

ميكنكم شراء تذاكر السفر اخلاصة باحلافلة مباشرَة
عند صعودكم إليها عند السائق.
ُيرجى منكم جتهيز العمالت املعدنية الصغيرة
املطلوبة نظير التذكرة.

تتمتعون داخل الهيئة بحرية االختيار بني تذاكر السفر
الفردية وتذاكر السفر اليومية وتذاكر السفر التي تصلح لفترة
زمنية أطول ،مثل التذاكر األسبوعية أو الشهرية.
ت أكثر شموًال جتدونها أيًضا عبر املوقع
معلوما ٌ
 www.rmv.deأو عبر هاتف خدمة الهيئة
) 069/24 24 80 24باللغتني اإلجنليزية واألملانية(.

ميكن أيًضا شراء تذاكر السفر قبل
انطالق الرحلة من مراكز تنقل هيئة
ال في
مواصالت الراين-املاين مث ً
فرانكفورت وجيسن وماربورغ.
جتدون العناوين في الصفحة 19/18
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نطاق هيئة مواصالت
الراين-املاين
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Your contacts for RMV bus and rail services:

:وجهة اتصالكم حول احلافالت وخطوط السكك احلديدية داخل املنطقة
RMV service hotline
( رقمRMV) هاتف اخلدمات
+49 69 /24 24 80 24

@RMVdialog

www.rmv.de

/RMVdialog

RMV mobility centres

مراكز التنقل لهيئة مواصالت
املاين-الراين

Do you have any more questions?
You can find an abundance of answers and
information our mobility services around the clock
online at www.rmv.de.
You can also phone us on +49 69 24248024 for
information and advice day or night or, of course,
visit our mobility centres during opening hours,
where our staff will be happy to help you further.

هل لديكم أسئلٌة أخرى؟

 على مدار الساعةwww.rmv.de على اإلنترنت جتدون عبر الرابط
.عديد األجوبة واملعلومات حول عروضنا لنقل الركاب
ال و نهاًرا عبر الهاتف على
ً ميكنكم احلصول على املعلومات لي
 وبالطبع يسعد املوظفون في مراكز التنقل069/24 24 80 24 الرقم
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