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مرحبًا بك في هيئة خطوط النقل اإلقليمية

به حمل و نقل درونایالتی خوش آمدید
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يمكن الوصول بسهولة إلى معظم األماكن في والية شليسفيج – هولشتاين باستخدام
القطار أو الحافلة.

با استفاده از اتوبوس و قطار تقریبا ً میتوان به هر نقطهای در شلسویگ-
هولاشتاین دسترسی داشت.

يمكنك العثور على جدول مواعيد الحافالت في مواقف انتظار الحافالت
وعبر اإلنترنت على www.nah.sh

برنامه حرکت اتوبوسها را مستقیما ً در ایستگاه یا در صفحه
اینترنتی  www.nah.shخواهید یافت

يمكنك العثور على جدول مواعيد القطارات في محطات القطارات أو
عبر اإلنترنت على  www.nah.shيمكنك العثور على المعلومات
باللغة اإلنجليزية على www.bahn.de

برنامه حرکت قطارها را در ایستگاه قطار یا در صفحه
اینترنتی  www.nah.shخواهید یافت.
اطالعات به زبان انگلیسی را در صفحه اینترنتی www.
 bahn.deخواهید یافت.

به شلسویگ-هولاشتاین
خوش آمدید

إذا كانت لديك أي استفسارات بشأن هيئة خطوط النقل اإلقليمية ،يمكنك االتصال بخدمة
عمالء  :NAH.SHأيام االثنين حتى السبت من الساعة  8صباحً ا وحتى  6مسا ًء على
رقم هاتف  14( 49+ )0( 180571 07 07سنت /الدقيقة من الخطوط األرضية
األلماني 42 ،سنت /الدقيقة كحد أقصى من شبكات الهواتف المحمولة).

معلومات عن جدول مواعيد NAH.SH
على الموقع اإللكتروني  ،www.nah.shيمكنك العثور على كل ما يتعلق بخطوط
النقل بوالية شليسفيج – هولشتاين .فقط أدخل مكان المغادرة وجهة المقصد وتاريخ
السفر والوقت المرغوب ثم ابدأ البحث:

مرحبًا بك في والية شليسفيج -هولشتاين
يمكن العثور على كل ما يتعلق بهيئة النقل اإلقليمية على الموقع اإللكتروني
www.nah.sh

خدمة عمالء NAH.SH T +49 (0)1805.710707
( 14سنت/دقيقة من الخطوط األرضية األلمانية،
الحد األقصى للتكلفة من الهاتف المحمول  42سنت/دقيقة).

همه اطالعات مربوط به حمل و نقل درونایالتی را در
 www.nah.shخواهید یافت.
ابحث

الوقت

التاريخ

برنامه حرکت قطار و اتوبوس NAH.SH
در صفحه اینترنتی  www.nah.shهمه اطالعات مربوط به حمل و نقل
درونایالتی در شلسویگ-هولاشتاین را خواهید یافت .شهر مبدأ و مقصد ،تاریخ
سفر و زمان دلخواه خود را وارد کنید و جستجو را آغاز نمایید:

سفر با قطار و اتوبوس
التنقل بالقطار والحافلة

جستجو

جهة المقصد مكان المغادرة

سيُعرض عليك الخطوط المتوفرة .بالنقر على السهم الموجود باليسار سينسدل عرض
أكثر تفصيالً:

زمان

تاریخ

مقصد

مبدأ

مسیرهای ارتباطی برایتان نمایش داده خواهد شد .با کلیک کردن روی فلش
سمت چپ ،جزییات بیشتری در اختیارتان قرار خواهد گرفت:

ارتباط با مشتری  nah.shتلفن 01805.710707
( 14سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان.
قیمت تماس با موبایل حداکثر 42.سنت در دقیقه).

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH
)(NAH.SH GmbH
Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
www.nah.sh

درصورت داشتن سوال درباره حمل و نقل درونایالتی میتوانید با بخش ارتباط
با مشتری  NAH.SHتماس بگیرید :دوشنبه تا شنبه از  8صبح تا  6بعدازظهر
با تلفن  14( 01805.71 07 07سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان ،حداکثر
 42سنت در دقیقه از موبایل)

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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Dänemark

بلیت

nach Esbjerg

nach Fredericia

برای استفاده از اتوبوس و قطار الزم است بلیت معتبر داشته باشید.

Tønder

Westerland

أنت تحتاج إلى تذكرة سارية الستخدام القطارات والحافالت.

خطوط قطار در شلسویگ-هولاشتاین

بلیت اتوبوس را میتوانید مستقیما ً از راننده بخرید.

خطوط القطار في شليسفيج -هولشتاين

برای قطار باید از دستگاههای تهیه بلیت یا در مراکز واقع در ایستگاه
قطار بلیت را تهیه نمایید.
اگر در مسیر سفر خود از اتوبوس و قطار استفاده میکنید ،فقط یک
بلیت برای استفاده از قطار و اتوبوس نیاز دارید.

FLENSBURG

Dagebüll
Mole

Kreis
Schleswig-Flensburg

Sörup

يمكن الحصول على تذكرة الحافلة مباشرة من سائق الحافلة.

Niebüll

Leck

Tarp

يمكن الحصول على تذكرة القطار من ماكينات التذاكر أو من مراكز
السفريات في محطات القطار.
إذا كنت تخطط الستخدام كل من الحافلة والقطار أثناء رحلتك ،ستحتاج إلى
تذكرة واحدة فقط الستخدام كل من القطار والحافلة.

Kreis
Nordfriesland

Kappeln

Bredstedt

Richtung
København/DK

Jübek

Ostsee

Puttgarden
Fehmarn-Burg

تذكرة الرحلة الواحدة
تسري تذكرة الرحلة الواحدة للقيام برحلة واحدة على طريق محدد .وعلى الطرق القصيرة
تسري لمدة ساعتين فقط من وقت الشراء كحد أقصى.

Husum

Schleswig

بلیت تکسفره
بلیت تکسفره فقط برای رفت در مسیر مدنظر معتبر است .این بلیتها برای
مسیرهای کوتاه و حداکثر  2ساعت از زمان خرید اعتبار دارند.

Eckernförde
Gettorf
Owschlag

Laboe

Heiligenhafen

Friedrichstadt

Westerhever
Bad St.
Peter-Ording

بلیت روزانه
بلیت روزانه فقط برای یک نفر معتبر است .با این بلیت میتوانید هرچقدر که
میخواهید در مسیرهای مدنظر سفر کنید.
تذکر :لطفا ً نام خود را روی بلیت بنویسید.

Lütjenburg

Kreis Plön

Oldenburg

KIEL

Tönning

Rendsburg

Nordsee

Preetz

Kreis
Dithmarschen

Bordesholm

Plön

Büsum

Meldorf

Hohenweststedt

NEUMÜNSTER
Scharbeutz

Kreis
Steinburg

Lübeck-Travemünde Strand

Bad
Schwartau

توصیه :در صورت استفاده از بلیتهای تکسفره ،روزانه یا گروههای کوچک میتوان تا
حداکثر  3کودک زیر  6سال را در سفر به همراه داشت .برای کودکان و نوجوانان  6تا 13
سال باید بلیت تکسفره مخصوص کودکان تهیه نمود.

Itzehoe

Bad Segeberg

Kreis
Segeberg

LÜBECK
nach Bad Kleinen

Bad
Oldesloe

.

Barmstedt

Norderstedt
Mitte

توجه:Attention/

Kreis
Pinneberg

Ahrensburg

پیش از سوار شدن در قطار

Mölln

باید بلیت معتبر تهیه کنید.

Pinneberg

Kreis
Stormarn
Kreis
HerzogtumLauenburg

اگر هنگام بازرسی بلیتی نداشته باشید

Wedel

باید عالوه بر قیمت بلیت  60یورو جریمه بدهید.

HAMBURG
HamburgAltona

nach Cuxhafen

Büchen

© NAH.SH GmbH 2015

nach Rostock

Niedersachsen

Lauenburg
nach Lüneburg

nach Hannover

Glücksstadt

تذكرة المجموعات الصغيرة
تستخدم تذكرة المجموعات الصغيرة مع المجموعات التي يصل عدد أفرادها إلى 5
أشخاص .باستخدام هذه التذكرة ،يمكنك السفر عدة مرات على طريق محدد أثناء يوم
واحد.
يمكنك السفر باستخدام التذكرة من الساعة  9صباحً ا من أيام االثنين حتى الجمعة .في أيام
السبت واألحد واإلجازات العامة ،تسري تذكرة المجموعات الصغيرة ابتدا ًء من منتصف
الليل.
مالحظة :يرجى تسجيل أسماء المسافرين على التذكرة.

Kaltenkirchen

Ratzeburg

MecklenburgVorpommern

St. Michaelisdonn

Brunsbüttel

Elmshorn
Bargteheide

تذكرة اليوم الواحد
تستخدم تذكرة اليوم الواحد بواسطة شخص واحد فقط .باستخدام هذه التذكرة ،يمكنك السفر
على طريق محدد بالقدر الذي ترغبه.
مالحظة :يرجى تسجيل اسمك على التذكرة.

Heide

Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Eutin

Neustadt

Helgoland

Nortorf

Kreis
Ostholstein

Grömitz

بلیت گروههای کوچک
بلیت گروههای کوچک فقط برای  ۵نفر معتبر است .با این بلیت میتوانید در طول
یک روز هرچقدر که میخواهید در مسیرهای مدنظر سفر کنید .از دوشنبه تا جمعه
میتوانید با این بلیتها از ساعت  9صبح جابجا شوید .بلیتهای گروههای کوچک
در روزهای شنبه ،یکشنبه و روزهای تعطیل از ساعت  12نیمهشب معتبر هستند.
تذکر :لطفا ً نام همه مسافران را روی بلیت بنویسید.

التذاكر

nach Bremen

سوف تحتاج إلى تذكرة سارية قبل ركوب القطار.
إذا تعذر إظهار تذكرة سارية عند الطلب ،س ُتفرض عليك غرامة إضافية
تصل إلى  60يورو.

ملحوظة :يمكن لثالث ( )3أطفال تحت عمر ست ( )6سنوات السفر معك مجا ًنا إذا كانت لديك تذكرة
سارية مخصصة للرحلة الواحدة أو تذكرة اليوم الواحد أو تذكرة المجموعات الصغيرة .يحتاج األطفال
والصبية بين  6و  13سنة إلى الحصول على تذكرة الرحلة الواحدة.

www.nah.sh
m

مرحبًا بك في هيئة خطوط النقل اإلقليمية

به حمل و نقل درونایالتی خوش آمدید
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يمكن الوصول بسهولة إلى معظم األماكن في والية شليسفيج – هولشتاين باستخدام
القطار أو الحافلة.

با استفاده از اتوبوس و قطار تقریبا ً میتوان به هر نقطهای در شلسویگ-
هولاشتاین دسترسی داشت.

يمكنك العثور على جدول مواعيد الحافالت في مواقف انتظار الحافالت
وعبر اإلنترنت على www.nah.sh

برنامه حرکت اتوبوسها را مستقیما ً در ایستگاه یا در صفحه
اینترنتی  www.nah.shخواهید یافت

يمكنك العثور على جدول مواعيد القطارات في محطات القطارات أو
عبر اإلنترنت على  www.nah.shيمكنك العثور على المعلومات
باللغة اإلنجليزية على www.bahn.de

برنامه حرکت قطارها را در ایستگاه قطار یا در صفحه
اینترنتی  www.nah.shخواهید یافت.
اطالعات به زبان انگلیسی را در صفحه اینترنتی www.
 bahn.deخواهید یافت.

به شلسویگ-هولاشتاین
خوش آمدید

إذا كانت لديك أي استفسارات بشأن هيئة خطوط النقل اإلقليمية ،يمكنك االتصال بخدمة
عمالء  :NAH.SHأيام االثنين حتى السبت من الساعة  8صباحً ا وحتى  6مسا ًء على
رقم هاتف  14( 49+ )0( 180571 07 07سنت /الدقيقة من الخطوط األرضية
األلماني 42 ،سنت /الدقيقة كحد أقصى من شبكات الهواتف المحمولة).

معلومات عن جدول مواعيد NAH.SH
على الموقع اإللكتروني  ،www.nah.shيمكنك العثور على كل ما يتعلق بخطوط
النقل بوالية شليسفيج – هولشتاين .فقط أدخل مكان المغادرة وجهة المقصد وتاريخ
السفر والوقت المرغوب ثم ابدأ البحث:

مرحبًا بك في والية شليسفيج -هولشتاين
يمكن العثور على كل ما يتعلق بهيئة النقل اإلقليمية على الموقع اإللكتروني
www.nah.sh

خدمة عمالء NAH.SH T +49 (0)1805.710707
( 14سنت/دقيقة من الخطوط األرضية األلمانية،
الحد األقصى للتكلفة من الهاتف المحمول  42سنت/دقيقة).

همه اطالعات مربوط به حمل و نقل درونایالتی را در
 www.nah.shخواهید یافت.
ابحث

الوقت

التاريخ

برنامه حرکت قطار و اتوبوس NAH.SH
در صفحه اینترنتی  www.nah.shهمه اطالعات مربوط به حمل و نقل
درونایالتی در شلسویگ-هولاشتاین را خواهید یافت .شهر مبدأ و مقصد ،تاریخ
سفر و زمان دلخواه خود را وارد کنید و جستجو را آغاز نمایید:

سفر با قطار و اتوبوس
التنقل بالقطار والحافلة

جستجو

جهة المقصد مكان المغادرة

سيُعرض عليك الخطوط المتوفرة .بالنقر على السهم الموجود باليسار سينسدل عرض
أكثر تفصيالً:

زمان

تاریخ

مقصد

مبدأ

مسیرهای ارتباطی برایتان نمایش داده خواهد شد .با کلیک کردن روی فلش
سمت چپ ،جزییات بیشتری در اختیارتان قرار خواهد گرفت:

ارتباط با مشتری  nah.shتلفن 01805.710707
( 14سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان.
قیمت تماس با موبایل حداکثر 42.سنت در دقیقه).

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH
)(NAH.SH GmbH
Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
www.nah.sh

درصورت داشتن سوال درباره حمل و نقل درونایالتی میتوانید با بخش ارتباط
با مشتری  NAH.SHتماس بگیرید :دوشنبه تا شنبه از  8صبح تا  6بعدازظهر
با تلفن  14( 01805.71 07 07سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان ،حداکثر
 42سنت در دقیقه از موبایل)

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

