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راجستان جمیلة تحمل بین طیاتھا ابجدیھ الجمال والروعة ، 
وللقصور حدیث ذو ھمسات حانیة فھو یدل على الرفاھیة 

 ویدعو لالسترخاء والتنفس العمیق .
 

یقع قصر المدینة في قلب المدینة الوردیة ، وھذا المكان من 
االماكن الضروریة التي یجب علیك زیارتھا حیث ال تكتمل 

 رحلتك لجایبور بدون ذلك .
 

وقد بني ھذا القصر بواسطة الملك جاي سینغ ، ثم تم بوضع 
 االضافات والعدید من المرافق بواسطة سالطین اخرین .

 وفي القصر یمكنك ان تشاھد  (مبارك محل ) 
)Mubarak Mahal ( قصر الترحیب ) وتتبع القصر  (

حدائق منفصلة ، وفیھا الریاض الجمیلة  وأعمال نحتیة 
 ضخمة .

 
 

 City Palaceقصر المدینة           
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ھذا القصر یحتوي على العدید من التصامیم الممتزجة مابین 

 راجستان والتصمیم االسالمي واالوروبي .
 
 

وبعد ذلك یمكنك مشاھدة الدیوان الخاص وھو من االماكن المثیر 
لالھتمام في القصر ، كما یوجد وعائیین من الفضة على ارتفاع 

 متر ، ویعتبر ھذا الوعاء اكبر وعاء في العالم . 1.6
 
 

اما الدیوان العام فیحتوي على العدید من االسلحة المستخدمة في 
ذلك الوقت مع رسومات ونقوش مثیر جدا وذات خصوصیة 

 رائعة .
 

  Pitam Niwas Chowkوعند الذھاب إلى داخل قصر 
بوابات في منتھى الروعة والجمال  4ویحتوي ھذا القصر على 

وقد تم تصمیمھا بطریقة مثیرة للنظر ، حیث طغي على النقوش 
والرسومات  الطاوس حیث اعطي للمكان ابھة خاصة تلیق بھ ، 

 فانت ال تتصور بان ھذا االبداع ھو حدیث ایام مضت ، تقف في ذھول من تلك النقوش .
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وھو یقع خلف القصر   Chandra Mahalقصر 

المذكور انفا ، وال تزال العائلة الملكیة لراجستان تقطن 
 بھ .

 
 

اذا اردت زیارة ھذا القصر فیمكنك الذھاب مع مرشد 
روبیة ، كما ال  2500دقیقة والسعر  55سیاحي لمدة 

 یسمح بزیارة جمیع االماكن في القصر  .
 
 
 

 اشیاء نذكركم بھا 
 مساء  5 -صباحا  9:30یفتح 

 روبیة  300قیمة التذكرة 
 روبیة اضافیة . 200لصطحاب الكامیرا یتوجب علیك دفع 

 
 
 

 انظر الخریطة . 
 

 

 


