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قصور تتالءالء ، ورمال تجود بالفضاء 

الرحب ، والوان تبتھج لھا النفوس ، حكایة 
الجمال ذات النقوش  االبداعیة  والفتیات  

 ذوات االبتسامة الساحرة .
 

راجستان ھي واحة من الجمال تجعل من 
 ضواحیھا غدران من الماء .

 
 . جایبور الجمال الذي یعتریھ الشموخ والكبریاء ، ھي عاصمة والیة راجستان ، ویقطن فیھ سكان راجبوت 

 
ارض المحاربین ، ویعتقد الراجبوت بانھم من الشمس والقمر والنار ، وھم یعیشون في ھذه المنطقة اكثر من 

 سنة . 1000

 
 

 Jaipurجایبور      
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الوصول إلى راجستان لھ طعم مختلف جدا ، حیث تتمیز ھذه البقعة  
 من ارض الھند بثقافات مختلفة تماما .

 
وقد اطلق على مدینة جایبور ھذا االسم الذي یعود لمنشؤھا  جاي 

 اما كلمة بور فھي تعني باللغة الھندیة مدینة .Jai Singh IIسینغ   
 

عاما وكان رجال  11وقد حكم راجستان واصبح مھراجا وھو في سن 
 شجاع وعاشق للنجوم .

 
وتعتبر قلعة امبیر ھي مركز ادارة راجستان ، وقد استبدلت لصغر 

حجمھا ببناء مدینة اكبر واكثر اتساعا وھي مدینة جایبور الحالیھ وقد 
 .   1727تم بنائھا في عام 

 
وتتمیز مدینة جایبور بشوارعھا المستقیمة وبجدرانھا ذات االبواب 

 المختلفة . 
 

 لماذا اصبحت مدینة جایبور المدینة الوردیة 
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عندما قرر امیر ویلز (بریطانیا ) زیارة مدینة جایبور  
قاموا بطالء المدینة باللون الوردي ، ومنذ ذلك الوقت 

اصبحت معروفة بالمدینة الوردیة ، واصبح اللون الوردي 
یعني لون الحظ لسكان ھذه المدینة ، كما یدل على حسن 

 الضیافة .
 

عند التوجھ للمدینة القدیمة والتي تتجھ الیھا عن طریق 
 - Chandpolاحدى البوابات والتي تعرف باسم 

Ajmer    اما كلمة ،Pol    باللغة الھندیة فھي تعني
 بوابة .

 
وتحتوي جایبور على اماكن سیاحیة مثیرة حیث تعد من 

الوجھات السیاحیة المھمة في الھند ومن ھذه االماكن 
 والمعالم :

 
 Nahargarhقلعة 

 (راجع قلعة امبیر )  Amberقلعة امبیر 
 Jal Mahal قصر الماء 

 كیلو متر، ویقع ھذا القصر وسط بحیرة كبیرة . 4یعرف ھذا القصر بقصر الماء وھو یبعد عن مدینة جایبور حوالي 
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 وقد افتتح اخیرا لیكون وجھھ سیاحیة .

 وصولك للمدینة الوردیة سوف یشعرك بوصولك للھند القدیمة لما تحتویھا الحیاة من بساطة وتفاؤل .
 

كل ھذه المزایا لھذه المدینة ویضاف إلى ذلك بانھا ھي مدینة التسوق خاصة لعشاق االلوان الزاھیة  والمبھجة من 
 المالبس واالكسسوارات وتشتھر جایبور بالمجوھرات واالحجار الكریمة وشبھ الكریمة . 

 
 افضل االوقات للذھاب لمدینة جایبور من مارس إلى نوفمبر 

 اغسطس جو ممطر  -شھر یولیو 
 شھر ابریل جو حار جدا . 

 
 

 لمزید من االطالعات عن سمفونیة الورود والمدینة الوردیة جایبور علیك بزیارة الموقع الرسمي :
 

www.rtdc.in 
www.rajasthantourism.gov.in 

 


