Information

معلومات

How to travel
by RNN
RNN كيفية التنقل مع

www.rnn.info

معلومات أساسية عن رنن

Basic information on the RNN

كيف يمكنني السفر عن طريق الحافالت والسكك الحديدية في
RNN

How do I travel by bus and rail in the
RNN?

ويتم تنظيم كل حافالت المدينة والبر والترام والقطاراتRNN
.ناهه-القليمية والسريعة في منطقة راينهسن
إ

All the city and overland buses, trams and
regional and rapid transit trains in the
Rheinhessen-Nahe region are organized
together in the RNN. The RNN is the public
transport association for Rheinhessen-Nahe.

RNN ناهه-هي جمعية النقل العام لراينهسن
التذاكر صالحة للرحلة بأكملها ال يهم عدد المرات التي قمت
بالتبديل بين متعهدي النقل العام أو أنواع مختلفة من وسائل
.النقل

RNN tickets are valid for your entire journey – it doesn’t matter how often you switch
between public transport operators or different kinds of transport.
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Tickets

Which tickets are available on the RNN?

•

Einzelfahrkarten: Single ticket – the ticket
is valid for one journey from start to destination.

• Mehrfahrtenkarte: five single ticket
sections: before the start of your journey, one section must be validated at the
stamping machine in the bus, tram or at
the station.

• Single Tageskarte/Gruppen Tageskarte:
Single day ticket / Group day ticket: a day
ticket for 1 person (Single) or for 2 to 5
persons (Gruppen) – valid for one day for
all your journeys in the area you choose.

تذاكر

RNN اية تذاكر متوفرة على
 تذكرة صالحة لرحلة واحدة من البداية:Einzelfahrkarten• •
.إلى وجهتها
 قبل: خمسة أقسام تذكرة واحدة:Mehrfahrtenkarte• •
 يجب التحقق من صختم مقطع واحد في آلة،بدء رحلتك
.ختم في الحافلة أو الترام أو في المحطة
 تذكرة:Single Tageskarte/Gruppen Tageskarte• •
 تذكرة لمدة يوم لشخص: مجموعة تذكرة اليوم/يوم واحد
 صالحة لمدة،) أشخاص (المجموعات٥  إلى٢ (واحد) أو
يوم واحد لجميع الرحالت الخاصة بك في المنطقة التي
.تختارهاز
٧  صالحة لمدة، تذكرة موسم أسبوعية:Wochenkarte• •
. بدءا من أي يوم، أيام

Wochenkarte: a weekly season ticket – valid
for 7 days – starting from any day.

 صالحة، تذكرة موسم شهرية الموسم:Monatskarte• •
. ابتداء من أي يوم،لمدة شهر واحد

• Monatskarte: a monthly season ticket –

 صالحة لمدة: تذكرة موسم شهرية:9-Uhr-Monatskarte• •
 تذكرة الموسم الشهرية، ابتداء من أي يوم،شهر واحد
٩:٠٠ الثنين إلى الجمعة بعد
التي يمكن استخدامها فقط من إ
وقبل ذلك في عطلة نهاية أ
. بدءا من أي يوم، السبوع

•

valid for one month – starting from any day.

• 9-Uhr Monatskarte: a monthly season
ticket which can only be used from Mondays
to Fridays after 9.00 a.m. and before that on
weekends – starting from any day.

أين يمكنني شراء تذكرتي؟

?Where can I buy my ticket

يمكنك شراء التذكرة الخاصة بك في محطات السكك الحديدية
من جميع ماكينات التذاكر -سواء كانوا أصفر او أحمر او أخضر أو
 RNNأ
الزرق ،فقط ابحث عن شعار

You can buy your ticket at the rail stations from
all ticket machines – whether they are yellow,
red, green or blue – just look for the RNN logo

يمكنك أيضا شراء التذكرة الخاصة بك في مكاتب عمالء شركات
النقل ومراكز السفر في المحطات في ايدار-اوبرشتاين ،باد
كرويزناخ ،محطة القطار الرئيسية في بينجين ،إنغلهايم ،محطة
القطار الرئيسية فى ماينز ،محطة القطار الرئيسية فى فيسبادن
الزاي وورم؛

You can also buy your ticket in the customer
offices of the transport operators and the
travel centres at the stations in Idar-Oberstein,
Bad Kreuznach, Bingen Hbf, Ingelheim, Mainz
Hbf, Wiesbaden Hbf, Alzey and Worms

وباالضافة الى ذلك ،يمكنك شراء التذكرة من السائق في
الحافالت.

اختم التذكرتك متعددة الرحالات هنا

Furthermore, you can buy your ticket from the
driver on the buses.

Stamp your multi-journey ticket here

How much does my ticket cost? 

Just enter the destination
you want at the ticket
machine (city, place) and
choose your ticket: the
price and the fare stage will
then be displayed. You can
pay at the ticket machine
with notes and coins. The
startpage of the red ticket
machine looks like this:

At the red ticket machines you can also
read the instructions in English, French,
Italian, Spanish and Turkish. Just click on
the flag icon of your desired language.

You can also find out the
price for the connection
you want in the RNN
timetable information
under www.rnn.info ▸
Fahrplan. Just click on
symbol in the
the
yellow circle.

كم هي تكلفة التذكرة؟

فقط أدخل الوجهة التي ترغبها في آلة
: مكان) واختار التذكرة،التذاكر (مدينة
وبعد ذلك يتم عرض السعر أ
،والجرة
يمكنك أن تدفع في الجهاز بالعمالت
 الصفحة الرئيسية،الورقية والمعدنية
:آللة التذاكر الحمراء تبدو مثل هذا

في ماكينات التذاكر الحمراء يمكنك أيضا قراءة
واليطالية
النجليزية والفرنسية إ
التعليمات باللغة إ
 فقط،والسبانية والتركية
إ
.اضغط على علم اللغة المطلوبة

يمكنك أيضا معرفة ثمن االمواصلة
 تحت ترغب فيها فيRNN التي
معلومات جدول زمني
www.rnn.info > Fahrplan
 في الدائرة€ فقط اضغط على رمز
.الصفراء
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Information

معلومات

•

on the internet at www.rnn.info
(timetables in English, French,
Spanish, Italian)

•

on your smartphone with the
RNN timetable app
(“RNN-Companion”)

•

by telephone at the RNN Infotelephone: 0 61 32 – 78 96 22
Mon–Fri
9 a.m.–6 p.m.
Sat		
9 a.m.–3 p.m.

•

or just come along to the travel
centres or customer offices of the
transport operators in the RNN.

، الفرنسية،النجليزية
• •(الجداول الزمنية في اللغة إ
على شبكةwww.rnn.info )اليطالية
 إ،السبانية
إ
االنترنت في
 على الهاتف الخاص بك مع الجدول الزمنيRNN• •
)”RNN-Companion“(
:عن طريق الهاتف على مركز معلومات الهاتفRNN• •
22 96 78 – 32 61
٩ : مساء السبت٦  صباحا حتي٩ :اثنين الي جمعة
 مساء٣ صباحا حتي
 أو تأتي فقط إلى مراكز السفر أو مكاتبRNN• •
العمالء من شركات النقل في

