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برگه ای جهت اطالع

آمد و شد درون شهری
کسی که به شهر جدیدی نقل مکان می کند ،می خواهد خیلی زود به تنهایی مشکالت خود را حل کند .اغلب مهمترین اقدام شما رجوع به ادارات است ،که رسیدن به
آنجا با پای پیاده امکان پذیر نیست به همین دلیل مهم است که بدانید .چگونه می توانید به بهترین نهو در شهر تردد داشته باشید.
اتوبوس و قطارها و همچنین کشتی ها در محله «بوکاوو» و محله « وسترهوزن» جزو وسائط نقلیه عمومی ماگدبورگ به حساب می آیند .و از طریق تمام خطوط آن
به کلیه مناطق شهر دسترسی خواهید داشت .برای این منظور نقشه خطوط تردد این وسایط نقلیه چه برای عبور و مرور در روز و چه در شب موجود می باشد.
همچنین در هر ایستگاه ساعت دقیق آمد و شد وسیله مورد نظر در معرض دید مسافران شهری قرار گرفته و همچنین اطالعات بیشتر در سایت زیر قابل دسترس
است.
www.mvbnet.de.
بلیط های کلیه وسایط نقلیه شهری از دستگاه های خودکار که در وسائط نقلی و همچنین در ایستگاه ها تعبیه شده اند ،قابل تهیه هستند.برای این منظور همچنین باجه
های فروش تیکت باجه هایی در سطح شهر در نظر گرفته شده است که فروشندگان بلیط ،شما را نیز راهنمایی خواهند کرد.شما می توانید به آدرس هایی که در زیر
درج گردیده ،مراجعه فرمایید.
MVB-Verkaufsstellen (Ernst-Reuter-Allee/ Breiter Weg, Kastanienstraße, Hasselbachplatz, Hauptbahnhof, Zentraler
Omnibusbahnhof).
در مکان زیر نیز امکان خرید بلیط وجود دارد:
 0391 5481245تلفن | بعد از ظهر  18.30تا  8.00جمعه-دوشنبه|  | Otto-von-Guericke-Str. 25 | 39104 Magdeburgمرکز روابط عمومی MVB
انواع مختلف بلیط ها که هم اکنون موجود است :بلیط برای یک مسیر ،بلیط روزانه ،بلیط هفتگی ،بلیط ماهانه و بلیط گروهی و غیره .کسی که مرتب از وسایط نقلیه
شهری استفاده می کند ،می تواند تقاضای کارت ساالنه بدهد که در زمان طوالنی اعتبار دارد و از قیمت مناسبی برخوردار است .بلیط هایی که در طول مسیر در
قطار های درون شهری و یا در اتوبوس ها تهیه می شوند نیازی به باطل کردن ندارند .چنانچه کسی با بلیط بی اعتبار از وسایط نقلیه استفاده کند و توسط بازرس ها
کنترول شود باید مبلغ  60یورو جریمه بپردازد.
مارگو» شناخته می شود ،تمام وسائط نقلیه تردد ماگدبورگ را در بر می گیرد و
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ماگدبورگ
شرکت «ام فا ب» که مخفف [مجمع تردد منطقه
ِ
همچنین تردد به منطقه «بُرده» و منطقه بزرگ « ِیریشور» و « سالتزلَندکرایز» را میسر می سازد .از این طریق می توان با یک بلیط از ماگدبورگ به تمامی
نواحی اطراف سفر کرد و با « اس بان» یا با قطارهای سفرهای منطقه ای خارج از شهر نیز تردد کرد.
تمام نواحی تحت پوشش [مارگو] به صورت یکنواخت در مناطق مختلف دردسترس می باشد .قیمت بلیط با توجه به مناطقی که فرد در آن تردد می کند بستگی دارد.
برای تایین قیمت بلیط و گرفتن اطالعاتات بیشتر به باجه های فروش بلیط [ ام فا ب] و مرکز فروش بلیط قطار سراسری آلمان مراجعه بفرمایید .برای مطالعه نقاط
اتصال قطارها به یکدیگر و همچنین ساعت حرکت قطارها به سایت زیر مراجعه بفرمایید.
www.insa.de
برای سفرهای دور شما می توانید قطار و یا اتوبوس را انتخاب نمایید .برنامه و ساعات دقیق حرکت قطارها در سایت زیر برای مطالعه عالقمندان در دسترس است.
www.bahn.de
تهیه بلیط های مسافرتی برای سفرهای دور و نزدیک به صورت آنالین و همچنین در ایستگاه اصلی راه آهن ماگدبورگ و تمامی ایستگاه های راه آهن ،از باجه های
فروش بلیط و دستگاه های اتومات از امکان پذیر می باشد[.خرید بلیط در قطار گران خواهد بود].
حرکت اتوبوس ها به قصد سفر خارج از شهر از پایانه اتوبوسرانی انجام می شود که پشت محوطه «بان هوف» و یا ایستگاه مرکزی قطارها قرار گرفته است .و
Flixbusبزرگترین شرکت اتوبوسرانی و سفرهای خارج از شهر «
:فلیکس بوس» می باشد.
www.flixbus.deبیلط های مسافرتی برای فلیکس بوس به صورت آنالین یا اینترنی در سایت
 :فلیکس بوس و خرید بلیط ها در اتوبوس به طور ملموس گرانتر است و ضمانتی برای رزرو صندلی در بر ندارد.
کسی که در ماگدبورگ بیشتر اوقات می خواهد با دوچرخه در تردد باشد می تواند از یکی از مغازه ها دوچرخه دست دوم تهیه کند .همچنین در مغازه های مبتکرانه
Soli-RAD-ischای نظیر
:Willkommensbündnisseمرکز کمکرسانی"سولی رادیش" و همچنین در
«:مجمع خوش آمدید» به صورت دائم تعمیرگاهی برای دوچرخه موجود است که در آنجا دوچرخه های قدیمی نیزبا قیمت بسیار مناسب به عالقه مندان فروخته می
شود .توجه داشته باشید :دوچرخه هایی که با قیمت بسیار پایین در اینترنت فروخته می شوند اغلب از راه دزدی به دست آمده اند.
کسی که در آلمان مایل می باشد تا با ماشین تردد داشته باشد ،باید دارای گواهینامه رانندگی معتبر باشد .گواهینامه های بین المللی و گواهینامه هایی که در محدوده
اتحادیه اروپا و در محدوده اقتصادی اروپا گرفته شده اند در آلمان از اعتبار برخوردار هستند .گواهینامه هایی که از کشورهای غیر ازوپایی گرفته شده اند باید تبدیل
بشوند و برای فرستادن درخاست تعویض و یا تبدیل گواهینامه باید به اداره راه و ترابری مراجعه شود.
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در راهنمای مهاجران ماگدبورگ عالوه بر بروشورهای اطالعاتی تعداد بیشماری مراکز کمکی ومشاوره
چند زبانه و همچنین برنامه های مختلفی برای اوقات فراغت شما موجود می باشد.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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