
للتواصل واملعلومات

Mobilitätszentrale
Bahnhof Konstanz
Bahnhofsplatz 43
78462 Konstanz
Telefon: 07531 133032
counter@konstanz-info.com

Kontakt:
Stadt Konstanz
Amt für Stadtplanung und Umwelt – Mobilität 
asu@konstanz.de 

التنقل بشكل مستدام مهم لسكّان كونستانس
لذلك فإنه ب� عامي 2017 و 2018 قد انخفض التنّقل بالسيارات

بنسبة 10 نقاط مئوية لتصل إىل 31% فقط. فقط

السيارات الخاصة

P & R Konstanz نظام وقوف السيارات
كونستانس

Stand: 2 / 2022
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مناطق وقوف السيارات الخاصة بالسكّان ومواقف السيارات. يتم عرض
أماكن وقوف السيارات املتوفرة حالًيا وحالة الس� عىل اإلنرتنت. اإلنرتنت

يف عام 2019 أعلنت مدينة كونستانس حالة الطوارىء املناخية وتم
اتخاذ عدة اجراءات من أجل تقليل استخدام السيارات ولª يصبح

التنّقل أك¯ استدامة. استدامة

نصيحة: نصيحة
هل لديك زّوار؟ انصحهم بالقدوم بواسطة القطار، ألنك لست

بحاجة إىل سيارة يف كونستانس. ¹كنك الوصول إىل أي مكان تريده
بكونستانس بواسطة الحافلة أو الدراجة أو س�اً عىل األقدام.

األقدام

إن ¼ يكن هناك طريقة أخرى للقدوم إال بواسطة السيارة، فإن
تذكرة وقوف السيارة تكون صالحة كتذكرة حافلة. حافلة

املتنقلون

هل تعمل عىل الجانب اآلخر من البح�ة؟
بواسطة العّبارة تستطيع خالل 15 دقيقة الوصول من م�سبورغ إىل
منطقة شتاد يف كونستانس، أو بواسطة سفينة الكاتاماران خالل 52
دقيقة من فريدريسهافن إىل ميناء كونستانس، أو بواسطة السفينة

خالل 15 دقيقة من اوبرلينغن إىل فالهاوزن. فالهاوزن

حافالت املسافات الطويلة باإلضافة إىل التنقل بالسكك الحديدية
تتيح لك السفر اىل املناطق املجاورة وكذلك إىل سويرسا برسعة

وبشكل مريح وسهل. وسهل

Éعر

Konstanz

Überlingen

MeersburgMeersburg
Radolfzell

Friedrichshafen

Ravensburg

In die Schweiz:
www.thurbo.ch

عّبارة إىل
Überlingen:

www.personenschifffahrt-bodensee.de

باص رسيع إىل
 Ravensburg:
www.bodo.de

عّبارة إىل
 Meersburg:

www.stadtwerke-konstanz.de

Katamaran nach Friedrichshafen:
www.der-katamaran.de

بالحافالت املدن  ب�  بالحافالتالنقل  املدن  ب�  النقل 
والقطاراتوالقطارات

www.vhb-info.de/fahrkarten

التنّقل يف كونستانس

KONSTANZ 
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تنقل بواسطة الدراجة امليش

انظر إىل املياة املتأللئة لبح�ة كونستانس و دع النسيم يهب عىل
وجهك. ركوب الدراجة يف مدينة الدراجات كونستانس هو حقاً امر
ممتع. جرس الدراجات فوق نهر الراين والجرس اآلخر يجعلون من
الطرق أقرص. شبكة متطورة من مسارات الدراجات والعديد من

مرافق وقوف الدراجات ومحطات تصليح الدراجات تجعل الدراجة
هي وسيلة النقل رقم 1 يف كونستانس. نس

وهذا ما تظهره اإلحصائيات أيضاً: من عام 2017 إىل العام 2018
زادت نسية ركوب الدراجات يف جميع الرجالت التي قام بها سكان

كونستانس Öقدار ÕاÔ نقاط مئوية لتصل إىل 30%. إىل

بالنسبة لبعض الطرق اليومية فإن أرسع طريقة هي امليش. يتم
توسيع وتحس� ممرات املشاة يف كونستانس باستمرار. نويل عناية
خاصة للتأكد من أن أطفالنا الصغار واألشخاص الذين يعانون من

مشاكل يف الحركة يشعرون باألمان عىل الطريق. الطريق

تعرّف عىل املدينة س�اً عىل األقدام: توفر اللوحات املنترشة يف املدينة
القد¹ة معلومات عن تاريخ املدينة وتُستخدم لتوجيه حركة املشاة.

لوحات املعلومات يف املدينة تقوم بإرشادك وتوجيهك. وتوجيهك

¹كنك الذهاب يف رحلة استجÝم، عىل سبيل املثال عىل طول نهر
الراين او عىل رصيف البح�ة او إىل برج ييسÝرك او زوننهالدي او

هوك جرابن ، يف الغابة أو يف منتزه هورنله. ولكن أيضاً غىل األرصفة
الواسعة يف املدينة. املدينة

الدراجة ركوب

يحيحي حصحص
عتعتع تمتم مممم

ةئةئة ئيئي يبيب بلبل لللل قيقيق دصدصد
حيحيح رمرمر

ديديده رترتر اكاكان كمكم لكلكل كلكل كلكلك لصلص ويويو و
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ال تشرتي سيارة أو دراجة ، فقط قم باستخدامها عندما تحتاجها. لهذا
الغرض تستطيع ايجاد أنظمة مشاركة مختلفة يف كونستانس. بالنسبة

للمسافات القص�ة ¹كنك استئجار دراجة عادية او دراجة كهربائية او
سكوتر بشكل سلس من عىل الطريق. وللرحالت الطويلة ¹كنك أيضاً

مشاركة او استئجار سّيارة أو سيارة كهربائية. كهربائية
مزايا هذه الخدمات انه لن يكون لديك أي مشاكل يف ركن السيارة،

تفعل شيئاً جيداً للبيئة وتوفر املال يف نفس الوقت. الوقت

أنظمة تأج� الدراجات:
الدراجات تأج�  نظام 

Stadtwerke Konstanz GmbH 
# MehrKonstanzImLeben 
stadtwerke-konstanz.de

أنظمة تأج� السيارات:
stadtmobil-suedbaden.de

car-ship.jetzt

áكهربا  :áكهربا سكوتر 
Bird – Enjoy the Ride

ZEUS Scooters | ZEUS Scooters

عروض االستئجار

سيارة جديدة  استئجار

450 € مصاريف شهرية 15 €

0,36 € مصاريف كل كيلومرت 0,26 €

0,00 € مصاريف بالساعة 2,40 €

7.200 € مصاريف سنوية 3.880 €

يتم تحديد نقاط التنقل
وتوجيهها لعروض النقل

املستدام. املستدام
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النقل املستدام مرتبط بالشبكة عرب منطقة كونستانس بالكامل:
بالكامل

Seehas, Schwarzwaldbahn, • 
Schweizer Bahnverkehr •

كرويتسلينغن كرويتسلينغن  مدينة  باصات  •
Carsharing mit Stadtmobil und Carship •

Fahrrad- und E-Roller-Mietsysteme •

املواصالت العامة

هو اسم حافالت كونستانس ذات
اللون األحمر الفاتح
„Roter Arnold“
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شبكة حافالت كونستانس تربط جميع أنحاء املدينة ببعضهاشبكة حافالت كونستانس تربط جميع أنحاء املدينة ببعضهاشبكة حافالت كونستانس تربط جميع أنحاء املدينة ببعضها
البعض وكل ذلك مع تعرفة املدينة. ¹كنك الوصول كل عرشالبعض وكل ذلك مع تعرفة املدينة. ¹كنك الوصول كل عرشالبعض وكل ذلك مع تعرفة املدينة. ¹كنك الوصول كل عرش

 .دقائق من فوملاتينغن إىل وسط املدينة عرب بيرتسهاوزندقائق من فوملاتينغن إىل وسط املدينة عرب بيرتسهاوزندقائق من فوملاتينغن إىل وسط املدينة عرب بيرتسهاوزن
تعمل الحافلة أيضا كل تعمل الحافلة أيضا كل تعمل الحافلة أيضا كل 15 دقيقة إىل وسط املدينة من

مناطق ليتسيل شتيت� و فالهاوزن و ديتينغن خالل أوقاتمناطق ليتسيل شتيت� و فالهاوزن و ديتينغن خالل أوقاتمناطق ليتسيل شتيت� و فالهاوزن و ديتينغن خالل أوقات
الذروة. الذروة

املوثوقية والدقة يف املواعيد هي ميزات خدمة حافالتاملوثوقية والدقة يف املواعيد هي ميزات خدمة حافالتاملوثوقية والدقة يف املواعيد هي ميزات خدمة حافالت
مدينة كونستانس.مدينة كونستانس.مدينة كونستانس. كونستانس

واآلن قد أصبحت صديقة للبيئة حيث أنه اعتبارا منواآلن قد أصبحت صديقة للبيئة حيث أنه اعتبارا منواآلن قد أصبحت صديقة للبيئة حيث أنه اعتبارا من
بداية العام بداية العام بداية العام 2022 تم تسي� أول حافلة كهربائية يف شوارع

كونستانس.كونستانس.كونستانس. كونستانس

اسأل رّب العمل عن بطاقة مواصالت العمل ، أيضاًاسأل رّب العمل عن بطاقة مواصالت العمل ، أيضاًاسأل رّب العمل عن بطاقة مواصالت العمل ، أيضاً
الجامعات واملدارس تقدم بطاقات مواصالت فصلية. الجامعات واملدارس تقدم بطاقات مواصالت فصلية. الجامعات واملدارس تقدم بطاقات مواصالت فصلية. 

التذاكر األخرى ال تستطيع حجزها عن طريق تطبيق كونستانس.التذاكر األخرى ال تستطيع حجزها عن طريق تطبيق كونستانس.


