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للقالع حدیث من صمود ، ومتنفس من الكبریاء والشموخ ، ھذا ما 

یعتریك عندما تشاھد قلعة امبیر في راجستان ، حیث تقع ھذه 
كیلو متر من مدینة جایبور ، لقد كانت عاصمة  13القلعة على بعد 

راجستان سابقا ،  وقد اتخذ المھراجا فیما بعد  مدینة جایبور 
 عاصمة لراجستان .

 
 

وتعد ھذه القلعة في حقیقة االمر قصر للملك ،  وقد سكنت عائلة 
ملك جایبور فیھا  وھذه القلعة والقصر تتالف من سكن  الملك 

لعائلة (كاجاوا ساجبورت). وقد شید ھذا القصر الضخم للدفاع عن 
 الملك. 

 
 

 

  
 Amber Fortقلعة امبیر                 
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وتحتوي على اقسام مختلفة للسلطان واستقبال الضیوف 

واماكن للرقص الھندي وتجمعات النساء وغیر 
 ذلك ....................

 
وقد شید ھذا القصر  على قمة جبل ، اما عند الدخول من بوابة 

Ganesh Pol     الرائع والخرافیة  حیث یمكنك بعد ذلك
مشاھدة قاعة الفتح وكذلك قاعة المتعة ویوجد بھا العدید من 

التحف التي تم صناعتھا  من عاج الفیل واستخدمت كدیكورات 
 في منتھى الجمال والروعة . 

 
 

وكباقي القصور الھندیة یوجد العدد من الغرف للنساء وقد تم 
مزج الفن المغولي بالفن في راجستان بالنسبة لطرح ھذا 

 القصر .
 
 
، ویوجد في قلعة  1592وقد بدأ في بناء ھذا القصر في عام    

 امبیر متحف یحتوي على العدید من اللوحات .
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ونظرا لموقع ھذه القلعة على قمة الجبل فان  
االغلبیة یفضلون الذھاب الیھا عن طریق 

االفیال ، اما بالنسبة للسعر فھو كتالي 
 روبیة  900لشخصین 

 وتتوفر االفیال في االوقات التالیة 
 صباحا  11صباحا إلى  8من الساعة 

 مساء  5:30مساء إلى  3:30ومن الساعة 
ھذه احدى الطرق التي تستھوي الكثیر من 

 السیاح وھناك طرق اخرى 
یوجد سیارة جیب لنقلك إلى القلعة ، والسعر 

 روبیة للذھاب واالیاب . 200
 

كما یمكنك الصعود بنفسك إلى االعلى ان كنت 
 ذو جسم ریاضي .

 في كل الحاالت تحتاج للركشة للوصول إلى نقطة معینة من بعدھا یمكنك اختیار ما یناسبك من الوسائل الثالث  
روبیة ،للذھاب واالیاب حیث ینتظرك سائق الركشة حتى وقت  عودتك  180إلى  150وسعر الركشة یتراوح مابین 

 من االعلى .
 

 مساء  6صباحا إلى  8اوقات زیارة القلعة من الساعة 
 روبیة  200قیمة التذكرة للدخول 

 الكامیرا اكثر من واجبة .

 

 


