
 .ھناك جزر تبقي عالقة في االذھان راسیة في اعماق ، الذاكرة ومن ھذه الجزر بالي االندونیسیة 
 

 .حیث تعتبر جزیرة بالي صغیرة  واستثنائیة ، فھي تقع في قلب  اندونیسیا 
 

 .مالیین نسمة 4جزیرة في اندونیسیا  ، وھي موطن لحوالي  17.000بالي واحدة من 
 
 

وتتمیز جزیرة بالي عن غیرھا بانھا لدیھا ثقافة خاصة بھا ومعتقدات دینیة خاصة كذلك ، فھي ال تشابھ  اي دولة في 
 .العالم 

 

لعل امتزاج الدیانات فیھا ، جعل من اھلھا اكثر میال للھدوء ، فھي مدینة ھادئة  وجمیلة ولھذه االسباب فان توافد السیاح 
 .یقدر بالمالیین في كل عام 

 

                                   Baliبالي
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على عكس الدیانة االسالمیة  
التي تغطي معظم ارض 

اندونیسیا ، فان بالي تاثرت 
بالثقافة الھندوسیة والتي اندثرت  

 .عبر القرون من ارض الھند
 

ً  من  لقد عانت اندونیسیا كثیرا
االستعمار  الھولندي لھا ، والذي 

اسفر عنھ كثیر من الخسائر في 
 .االرواح خاصة في جزیرة بالي 

 
 

كما ان جزیرة بالي عرفت 
  1970كمركزا سیاحیا من عام 

 .فقط 
 
 

لعل من االشیاء االستثنائیة فعال في جزیرة بالي ،  والتي 
اكسبتھا شھرة واسعة على نطاق العالم ھو الرقص 

 .والموسیقة 
 
 

فالرقص في بالي استثنائي ال ینازعھ رقص اخر في العالم 
وحتى في اندونیسیا نفسھا ، رقص ممیز جدا تعتریة ثقافات 

 .خاصة بھذا الشعب 
 
 

من المناظر الرقیقة والتي سوف تشاھدھا،في اوقات المساء 
في بالي ھو الفتیات وھن یرتدین ، المالبس الجذابة ویضعن 

الورود في اتجاھات مختلفة من ھذه الجزیرة ، ایمانا منھم 
 .بان ارواح موتھم سوف تكون اكثر سعادة بھذا العمل 
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 في معبد أولواتو)     Kecak Fire( رقصة كیشاك النار 

بالي مع العدید من فرص التسوق 



فان كنت مغرما بالتصویر الفوتوغرافي ،  فان بالي ھي  
 . وجھتك المثلى لممارسة ھذه الھوایة 

 
بالي مع الشواطئ الرائعة مع ركوب األمواج ، من المعالم 

 .السیاحیة األولى في إندونیسیا التي ال تضاھى
 

بقي ان تعلم بان بالي جزیرة التسوق ، فترى جمیع السیاح في 
 .حالة نھم شدید للتسوق منھا 

 
 .بصفة عامة الثقافة البالیة تحث على الھدوء وعدم الغضب 

 
سكان ھذه الجزیرة الصغیرة ھم ، في الواقع شعب كریم 

 . وودود 
 

قریة أوبود ھي قلب بالي ، مكان حیث یمكن رؤیة ثقافة 
 .الجزیرة

 
في كل مكان تقریبا في المدینة ترى األعمال الفنیة المحلیة، 

 .والبالیة ھي مشھورة في نحت الخشب
 
 

  Kura - Kura حافلة سیاحیة عامة  
 

حافلة سیاحیة عامة جدیدة في بالي مریحة ویمكن زیارة العدید 
من األماكن في الجزیرة ، وتتوقف أمام العدید من الفنادق 

 .الشھیرة
 

 ).إلى قریة أوبود 5تذھب الحافلة رقم (خطوط  5تعمل اآلن مع 
 

ھي محطة الحافالت المركزیة  Galleria DFSالسوق الحرة 
 ).انظر  الخریطة(
 

ویمكنك استخدامھا من كوتا  للذھاب الى اوبود والعكس و 
 .  70.000اصطحاب حقائبك كذلك وسعر االجرة ھو 

 
 

ویتواجد في كوتا  بالقرب من جالیرى السوق الحرة 
Galleria DFS    وھنا یمكنك التسوق من ھذا المركز الرائع

والذي یضم العدید من االشیاء الجمیلة والرائعة وذات الجودة 
 . العالیة 

 

خطوط حیث تاخذك الى العدید من المناطق   5ولدي الحافلة 
ً بالفنادق الكبرى ومن ھنا  نود القول بانھ  مثل نوسادوا مرورا

 . یمكنك استخدام الحافلة للذھاب الى فندقك 
 

 :للمزید من المعلومات عن الحافلة السیاحیة العمومیة 
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    Kura - Kura Busحافلة سیاحیة عامة   

http://kura2bus.com/


  Waterbom Parkمالھي مائیة    
 

یقع وتربوم بارك في الشارع الرئیسي في كوتا، أمام مركز تسوق 
 .مع منزلقات مائیة مثیرة ،  )  Discovery( دیسكفري 

 
 !توفیر ساعات من المرح والترفیھ للشباب  

 
ًا من الساعة  ا حتى الساعة  9تفتح الحدیقة یومی ً  .مساءً  6صباح

 .انظر  الخریطة 
 
 

 :للمزید من المعلومات 
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  Waterbom Parkمالھي مائیة  

https://waterbom-bali.com


  

كما أن المساج البالي یحظى بشعبیة كبیرة لدى 
ًا جمیع أنواع  السیاح ، وتقدم جمیع الفنادق تقریب

 .التدلیك

في منطقة كوتا ، یمكنك أن ترى العدید من األماكن    
التي تقدم تدلیك القدم ، والسعر معقول والموظفین 

 .ودودون 

بالي أیضا جزیرة من نوع مختلف من العطور 
والبخور العصي ، ویمكنك أن تجد في المتاجر مع 

 .العدید من باقات  الھدایا التذكاریة

 
 

 

 :مزید من المعلومات عن السیاحة في بالي  
 

 السوق الحرة
 Galleria DFS 

 متاجر متنوعة وسوبر ماركت  
Matahari 

 موقف سیارة أجرة
Blue Bird  

 مركز تسوق
 Beachwalk 

 Kutaشارع  

 مركز تسوق
Discovery 

Hard Rock Cafe 

 حدیقة وتربوم المائیة  
Waterbom Bali 

 Poppies 1شارع    

 Poppies 2شارع    

 بالي -مجلس السیاحة الرسمي إندونیسیا 
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https://www.indonesia.travel/gb/en/destinations/bali-nusa-tenggara/bali



