
 .كراتون ھو مجمع قصر في منطقة واسعة جدا  في قلب المدینة 
 
، كما یعمل كمركز للثقافة ) عائلة السلطان ال تزال تعیش ھنا. (ھذا ھو المقر الرسمي للسلطان حاكم یوجیاكارتا وعائلتھ  

 ) .كراتون تعني الحي السكني للعائلة المالكة ( الجاویة 
 

 .ألول سلطان في یوجیاكارتا 1756تم بناء مجمع القصر فى عام 
 

 في یوم واحد في مدینة یوجیاكارتا أقیل القصر الملكي وأحرق   ، ھاجمت القوات االستعماریة البریطانیة و  1812في عام 
 ).الیوم 500.000  £ التي تقدر بأكثر من (نھبوا كمیة كبیرة من الذھب والمجوھرات والعمالت الصعبة   -

 

  Kraton Yogyakartaكراتون                     -قصر السلطان 
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 الجناح الذھبي



أعید بناء معظم القصر الحالي من            
 .1939إلى 1921

 
مباني كراتون ھو أكثر تقلیدیة الطراز 

المعماري الجاویة، والھندسة 
المعماریة الجاویة التقلیدیة عادة ما 

 .تستخدم الخشب في الھیاكل
 

تضم الكراتون سلسلة من القاعات 
الفاخرة ، وأفنیة واسعة ، وأجنحة ، 

 .ومسجد ومتحف
 

Bangsal Kencana 
 )الجناح الذھبي(
 

في وسط كراتون ھو قاعة االستقبال، 
الجناح ( Bangsal Kencanaو

 ).الذھبي
مع أرضیة رخامیة ،  وسقف مزین   

بشكل معقد، الزجاج الملون والنوافذ 
 .واألعمدة المنحوتة من خشب الساج

 
توجد الھدایا من بعض ھؤالء الزوار 
الالمعین ، بما في ذلك النظام الملكي 
األوروبي ، داخل اثنین من المتاحف 

 .الصغیرة في نفس المجمع
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 متحف  عربة السلطان



 Masjid Gede Kauman 
 )المسجد الكبیر(مسجد جید كومان 

 
واحدة من أقدم وأكبر المساجد في 

 یقع في غرب كراتون ،. یوجیاكارتا
أدى السلطان طقوسھ الدینیة   

 .واحتفاالتھ في ھذا المسجد
 

ًا للفلسفة الجاویة  تم بناء القصر وفق
 .ویحیط بھ التصوف

 
كان ھناك في األصل مداخل منفصلة 
للكراتون للرجال والنساء ، تمیزت 
 .بتنینات عمالقة من الذكور واإلناث

 
وتشمل العروض الیومیة في جناح 

 .الداخلي كراتون  سعر تذكرة الدخول
 

 ) .حتى الظھر  10من الساعة (یومي االثنین والثالثاء  - Gamelanجمالن 
 - Wayang Golek)حتى الظھر 9:00(یوم األربعاء ) الدمى. ( 

 .) حتى الظھر 10:00(الرقص الكالسیكي یوم الخمیس 
 ).حتى الظھر 11:00(الرقص الجاویة یوم األحد 
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 مسجد جید كومان 

 Gamelan -جمالن 

ا حتى  8من الساعة : ساعات العمل ً صباح
ا ، یومیا عدا یوم الجمعة  2الساعة  ً  ظھر

 ).12الجمعة حتى (
 

 روبیة إندونیسیة 12000: رسم الدخول


