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 !!  )دعوة الى القصر (  فندق رویال امباروكمو     
 

 . ھذا العنوان ماھو االمقدمة صغیرة ومختصرة لھذا ، الفندق الرائع  والقابع في وسط مدینة یوجیاكارتا  

ونحن في طریقنا الى الفندق ربما كان الطریق اكثر ،  من عادي وممیز في نفس الوقت ، اال انك لن تصدق عندما تصل 
الى القصر بان تلك الفخامة تقبع في وسط المدینة ، في موقع استراتیجي وحي یجعلك تستمتع باقامتك بشكل استثنائي 

 .وممیز 

فعند وصولك یفتح لك الحارس باب الفندق ، بالزي الذي كان یفتح للملك بھ ،  انھا  لفتة بسیطة ومثیرة ، لالھتمام وھي 
 .تعطي للمكان انطباع ملكي خاص وراقي 

خلف الحارس تشاھد لوحة جداریة  منحوتھ ، تعتبر  سمفونیة من الفن الراقي ربما اخترت،  ھذا الجدار فیما بعد كخلفیة 
 .ممیزة واستثنائیة لصورك فتذكر ذلك ، بعد ان نصحبك في ارجاء الفندق خطوة خطوة 

 

 فندق رویال امباروكمو
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في بھو الفندق ترسخ احدى 
المزھریات الكبیرة التي تعلن للضیف 

ترحیباً خاص  فالزھور عنوان ترحیب 
رسمي للضیوف ،  ثم یتواصل ذوق 

الضیافة  الملكي حیث یقدم لك شراباً  
ً  منعش ، وھو شراب محلي  باردا

عبارة عن الزجبیل وسكر النبات ، 
باالضافة الى نوع خاص من الفاكھة 

المحلیة ھو یعطیك مزید ، من 
 .االنتعاش من بدایة دخولك للفندق 

وتدق اجراس الجمال التي تتالءالء 
على ، جمال ورقي ھذا المكان الذي ال 

 .یقاوم 
 

ان صعودك الى غرفتك لھ معنى اخر من معاني الرفاھیة الراقیة ، 
 .التي یحظي بھا ھذا الفندق الرائد في یوجیاكارتا 

غرفة واسعة ذات شرفة مطلة على بھو الفندق الخارجي وضجیج 
مدینة یو جیاكارتا ،   سوف تحبھ ھذه الشرفة التي سوف تروق 
لك في كثیر من ساعات النھار ،  تضفي  لكوب الشاي الكثیر من 
 .االستمتاع ، ویبقي فنجان قھوتك   عالق في احضان ھذا المكان 
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لنعود االن للداخل لذكر ممیزات ، ھذه الغرفة 
وخصوصیتھا لقد وفر فندق ، امباركمو من 

الخدمات ما تغنیك عن مليء ، حقیبتك 
 .وزیادة وزنھا 

فیمكنك ھنا االستغناء عن صانعة الشاي 
والقھوة ، كما یمكنك توفیر  مكان كبیر في 

حقیبتك وذلك بتوفیر مكان مجفف الشعر 
، الذي یوفره الفندق من ) االستشوار ( 

ضمن خدماتھ للنزالء ، وذلك مراعاة  لجعل 
اقامتھم ممزوجة باالستمتاع الدائم 

 .واالسترخاء المنشود 
 

ربما كان تفكیرك في مالبسك التي اصبحت اسیرة للعدید من التجاعید ، خالل 
رحلتك ال تقلق فان من ضمن الخدمات التي یقدمھا فندق امباروكمو ،  توفیر 

مكواة للمالبس كما یوفر خزانة للمالبس واخرى لالشیاء الثمینة ، والمھمة فكن 
 .مطمئن في رحلتك امن في اقامتك بین احضان فندقنا المذكور 

 

واي (  Wi-Fiمن االشیاء االساسیة والتي اصبح ال غنى عنھا كذلك وجود 
ویحرص الفندق على توفیر،  ھذه الخدمة  مما یجعل النزالء اكثر )  فاي 

 .استرخاء ویمكنھم التواصل مع االھل واالصدقاء 
 

البرنامج المفضل لدیك یمكنك االستمتاع بمشاھدتھ حتى في رحلتك ،  حیث تضم 
یو اس ( الغرفة تلفاز مسطح  كبیر كما یمكنك ، احضار موسیقاك المفضلة في 

 . فالش واالستماع الیھا )  بي 
 

وجود طاولة في ركن من اركان الغرفة ، یعطیك فرصة لتناول مشروبك المفضل 
 .في ساعات المساء 

 

غرفتك بیتك الثاني فھي تضم وتوفر 
للنزالء جمیع ، الخدمات التي تجعلھم 

یشعرون بالراحة واالمان ، فال تقلق ان 
نسیت شیئاً ، كل شيء موفر بشكل دقیق 

،  حیث یجعلك في ثقة تامة من انك 
 .سوف تجد ما نسیت 

لنصحبكم االن حول ارجاء الفندق 
االخرى ،  ونعدك بانك سوف ، تعود 
لغرفتك خالل ، وقت بسیط الخذ قسط 

 .من الراحة 

جمیع الغرف  لدیھا اتجاه القبلة  في  سقف 
 .الغرفة  

بالنسبة للكھرباء فانك لن تحتاج لقابس 
اضافي ، فیمكنك استخدامھا بكل )  كیبل ( 

 .سھولة ویسر لجمیع االستخدامات 



 

 See Dunia - Yogyakartaیوجیاكارتا                                                                          - شوف الدنیا

حمام السباحة ھنا ممیز جدا حیث التصمیم الراقي ، ویحیط بھ العدید من 
المجسمات فانت اسیر االبداع ھنا ، والفن الراقي یحیط بك من كل جانب 

 . مما یجعل اقامتك لوحة كالسیكیة 
 

ھنا یمكنك االنتعاش في بعض ساعات النھار واعادة الطاقة ، الى بدنك عن 
طریق السباحة او حتى الجلوس بالقرب من  المكان ، اما ان كنت من 

ً فان ھذا یعطیك فرصة اخرى،  لمشاھدة الھدوء  محبي  السباحة مساء
 .الذي یحیط بالمكان واالنوار تسترسل  في حمام السباحة 

ان حمام السباحة من الفرص التي یجب اقتناصھا في السفر ،  سواء بالجلوس 
بالقرب منھ او بممارسة السباحة ، ویمكن للسیدات المحجبات اقتناص الفرصة كذلك 

، ان ھذا الجزء ) مالبس السباحة الشرعیة ( واالسترخاء في حمام السباحة برتداء 
من الفندق ھو شریط متسلسل من الفن الراقي ، حیث یمكنك اخذ العدید من الصور في 

 .ھذا المكان وما جاوره 

من ضمن الخدمات التي یقدمھا الفندق وھي خاصة باالمھات  ،  فاذا كان لدیك اطفال 
فیمكنك تركھم في الحضانة الى عودتك من التسوق  وذلك خاص للنزالء الفندق فقط ، 
حیث یوجد قسم خاص لالطفال یشمل مكان لاللعاب وكذلك غرفة في حالة داھم احدھم 

النوم ، وھذه الممیزة تعطي االم والعائلة فرصة للتسوق واخرى لالطمئنان ، على 
اطفالھا وھي تجعل الكثیر من العائالت تضع فندق امباروكمو ضمن ، الفنادق االولى في االختیار في مدینة یوجیاكارتا  

 . فھو شامل بكل معنى الكلمة 

ربما االن علینا السیر في حدیقة الفندق الرائعة والنظر الى االسماك الملونة التي تذكرنا ، باالساطیر في حكایات الف لیلة 
 .ولیلة وھي زاویة ممیزة جدا ومبھجة ، بین ورود الحدیقة وشجیراتھا تستطیع ان تشعر بالكثیر من ممیزات ھذا المكان 

 .ھناك روضة كبیرة وحدیثة
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، فانت محق ) الفسیفساء ( سوف تالحظ بان عیناك تسترسل في  الشرود في ، ارجاء الفندق فان كنت عاشقا للموزاییك  
في ذلك فھناك العدید من اللوحات الجداریة من الموزاییك قد غطت جوانب ، بعض الجدران بصورة ملفتة  لحجمھا 

 .وابداعھا اال متناھي وھي في نفس الوقت واجھة تاریخیة ، رائعة تتحدث عن الحیاة في مدینة یوجیاكارتا سابقا 

 لعلك زرت الكثیر من الفنادق ولكن ماذا عن القصور الراقیة ؟؟؟

ان زیارة القصر المرتبط  بالفندق یعطیك شعورا بالفخامة قبل كل شيء ، ثم بعد ذلك اترك لنفسك العنان حیث یاخذك لعالم 
 . اخر لم تتوقعة ، وان كان رویال امباروكمو یفتح لك ھذا الباب على مصراعیھ  اقبل دعوتھ  وزر القصر 

یضم القصر العدید من غرف االمیرات  التي تتحدث عند مشاھدتھا ، عن طریقة العیش والرغد الذي كن فیھ ان كل غرفة 
تحتوى على اثر ،  ال تشبھ االخرى في شيء االمر الذي یجعل الوقت یمضي بطریقة اكثر جمال ، وروعة فانت بمرورك 

 . على الغرف والطرقات في ھذا القصر تتخیل ما ھي النشاطات التي ، تزاول في القصر في ذلك الوقت والكثیر الكثیر 

 .القصر الذي سوف تشاھدة الزال راقیاً ویضم ، العدید من الموروثات التاریخیة االنیقة كمتحف 
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ان كنت من عشاق الباتیك فمتع ناظریك ،  بغرفة الباتیك والتي 
تعد من اروع الغرف حیث یوجد ،  بھا العدید من قطع الباتیك  

 .التي لن تتكرر
 

مع المرور على الغرف یتوقفنا ھنا ،  االسبا فھو ممیز ومثیر  
وعالوة  على ذلك یمكنك حتى االن ، االستمتاع باسبا ملكیة في 

القصر ، وقد كانت االمیرات واالمراء یقومون بعمل االسبا ، 
ھنا منفصلین  فربما كان من االقتراحات الرائعة ، والفرص 

الذكیة التي یتوجب  علیك اقتناصھا اخذ قسط من ، االسترخاء 
 .باسبا ملكي ممیز سوف  یظل عالقا في مخیلتك بكل تفاصیلة 

 

شریط ال ینتھي من الغرف الرائعة التي تبھرك بجمالھا واناقتھا 
 .غیر المعھودة 

 

ان فندق رویال امباروكمو  من الفنادق الراقیة والشاملة 
والمناسبة ، للعائالت العربیة وھو مكان امن جدا باالضافة الى 
انھ فرصة ، لالسترخاء والثقافة معا ناھیك عن فخامة المكان ، 
والفن الذي یسیطر على اركانھ انك لن تحتاج الى الكثیر،  من 
 . العناء فھو في وسط المدینة في موقع استراتیجي جدا ومریح 
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یجرنا الحدیث الى تاریخ ھذا المكان  الرائع فھو مكان تاریخي ، 
وكان فیما مضى  استراحة ، للعائلة الملكیة   18حیث یعود للقرن 

وسوف تشاھد حمام السباحة الخاص باالمیرات والعائلة الملكیة ، 
تم بناء  فندق رویال امباروكمو  في حدیقة المكان  1964وفي عام 

،  لذلك ھذا الفندق استثنائي  بتاریخھ  ، كما ھو استثنائي بخدماتھ 
 .   الرائعة  سوف تشعر بخدمة ملكیة باالقامة بھ 

 

من االثار الباقیة لھذه االیام والتي یحرص الفندق علیھا ھي بعض،  
الموروثات الملكیة والتي تمارس على مداربعض  ایام االسبوع ،  
وھي نشاطات مختلفة دروس للطباعة الباتیك   ، وكذلك الیوجا ، 

باالضافة لطقوس تناول الشاي في جاوة   
 . وریاضة القوس وغیرھا 

 
  

یقع بالقرب من الفندق  مركز تسوق شامل 
وعصري ، ھو بالز امباروكمو  یضم العدید من 

محالت التسوق والمعجنات ، وردھات الطعام 
باالضافة الى ھایبر ماركت كارفور ،و صرافة 

بداخل المركز ،  وكذلك العدید من المحالت 
 .الصغیرة المحیطة بالفندق 
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بعد ھذا الوصف السریع ربما حان الوقت للعودة 
للغرفة ، واالسترخاء بھا  حیث سوف تنام نوماً عمیقا 

في سریرك الرائع ، الذي یوفره  لك ھذا الفندق 
 .الجذاب 

 
 

في الصباح سوف تستیقظ على فطور مجاني من 
الفندق ، حیث یضم بوفیھ  لوجبة االفطار و العدید من 

نجوم  5االطباق المتنوعة والممیزة،  فھو یستحق 
اخرى لوجبة االفطار فقط  وینقسم المكان لالفطار 

لقسمین ،  احدھما في الداخل واالخر في الھواء 
الطلق بالقرب من حمام السباحة ، فاختر ما یناسبك 

ویوافیك بالطاقة االیجابیة لقضاء یومك ، ومھما كان  
مكانك الذي سوف تختاره  فانت في النھایة سوف 

 .نجوم رائعة  5تعطي تقیمك لالفطار 

 

باالضافة لھذا االفطار عالي الجودة یرافقھ موسیقى  
 . الجامیالن  الممیزة  

 

 

 )جامیالن  ( Gamelan -  اإلفطار مع الموسیقى التقلیدیة اإلندونیسیة 
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 ً  .ھكذا قبلنا دعوة القصر وقضینا  اوقات رائعة ، وممیزة في فندق راقي جدا

ً في اختیار وجھتك القادمة ، فاختر یوجیاكارتا واجعل اقامتك في القصر   .  اذا كنت ال زلت مترددا

 :للمزید من المعلومات عن فندق رویال امباروكمو  

 فندق رویال امباروكمو 

Royal Ambarrukmo 

 مركز تسوق
 Plaza Ambarrukmo 

 Maliboroشارع  

 قصر یوجیاكارتا
Palace of Yogyakarta ( Kraton ) 

 مطار یوجیاكارتا 

 

 Royal Ambarrukmo Hotelفندق رویال امباروكمو              

http://www.royalambarrukmo.com/

