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افضل الطرق للذھاب إلى بالي عن طریق الجوالت 
السیاحیة ، فیمكنك في كل مكان العثور على جولة 

سیاحیة ، حتى یمكنك ذلك عن طریق  الفندق 
المقیم بھ ، حیث توجد كتیبات لعدة جوالت 

 سیاحیة وعلیك اختیار ما یناسبك منھا .
 

اكثر السیاح المحترفین یعملون على تاجیر سیارة مع سائقھا طول النھار ، خاصة في حالة كنتم اكثر من ثالثة 
اشخاص او اربعة ، ویمكنك االستعانة بالفندق المقیم بھ 
او عن طریق وكالة السفریات حیث یتم ارسل سیارة مع 

 سائقة الیك لتكون معك  طول النھار .
 
 

واالفضل كتابة االماكن التى ترید الذھاب الیھا واعطائھا 
 . السائق 

 
 سیارة االجرة (التاكسي )

 
التاكسي في اغلب الحاالت ھو االفضل وینتشر 
في اماكن مختلفة ، ویستخدم فیھ العداد لتحدید 
السعر ، وان كانت بعضھا ال یستخدمة اویدعي 
السائق عدم سالمتھ فیجب علیك في ھذه الحالة 

 معرف السعر  قبل الجلوس فیھ .
 
 

ولكن لكل قاعدة شواذ حیث توجد شركة منظمة وجیدة جدا للسیارات االجرة 
  Bluebird Taxiوھي 

 ھو االفضل ان كنت ترید سیارة اجرة .

 ویكلف تاجیر  سیارة مع السائق 
ساعات حوالي  10ساعات إلى  8من 

 روبیة .    550.000روبیة إلى    350.000

 BlueBird Taxiفي حالة استخدامك لھذا التاكسي علیك االنتباه لعالمة 
 -لمزید من االطالعات عنھ :

www.bluebirdgroup.com 

روبیة ، لكل  5000روبیة  إلى   4000في الغالب یبدا عداد التاكسي من 
 كیلو متر .

  
 المواصالت 

 

 



  See Dunia - Baliبالي                                                                                      -شوف الدنیا 

 
 -الطریقة االخرى للمواصالت ھي :

Bemo 
 

ھذه الوسیلة للمواصالت تنفع شعب اندونیسیا 
فقط  فھي بالرغم من انھا رخیصة جدا اال ان 

 طریقھا یختلف عن االماكن السیاحیة .
 

ان اكثر الفنادق في بالي تقدم خدمة مطار  ، 
احیانا تكون ھذه الخدمة مجانیة سواء ذھاب او 

 ایاب .
 

في حالة اردت الذھاب لمشاھدة ابود فاننا 
 ننصحك باذھاب مع  الجوالت السیاحیة المحلیة . 

 

 

  

عند وصولك للمطار علیك االتجاة  إلى قسم الفیزا للحصول على فیزا الدخول (التاشیرة )، بعد االنتھاء من 
اجراءات المطار وعنداستلمك حقائبك وخروجك من المطار سوف تشاھد العدید من االفتات المرفوعة  من 

الفنادق او الجوالت السیاحیة ، علیك باالنتبھ السمك لیمكنك الذھاب إلى الفندق ، فاكثر الفنادق خدمة المطار 
 مجانیة الستقبال زبائبھا .

 
اما اذا كنت ترید الذھاب دون مساعدة فیمكنك شراء تذكرة لسیارة االجرة من الكشك الموجود لذلك ، حیث 
 .تعطي تذكرة بمبلغ والسعر موحد ، تقدم ھذه التذكرة للسائق عند الذھاب وال یتوجب علیك الدفع مرة اخرى 


