
   
 ).یا غیوجیا أو یو  Yogya - Yojya(  یوجیاكارتا ھو االسم الرسمي للمدینة ، ولكن عادة ما یطلق علیھ الناس 

 
یوجیاكارتا ھي روح التراث الفني والفكري في إندونیسیا  وھي تعتبر مركزا للباتیك، واألدب، والموسیقى، وصیاغة الفضة، 

 .والعرائس ایانغ 
 

عندما كان جاكرتا ال تزال  1949إلى عام  1946خالل التاریخ ، أصبحت یوجیاكارتا عاصمة للجمھوریة الثوریة من عام 
 .محتلھ من قبل الھولندیین

 
 ونتیجة لذلك، اعترفت الحكومة المركزیة سلطان یوجیاكارتا باسم الحاكم المعین من منطقة الخاصة یوجیاكارتا  
 ).المدینة الوحیدة في إندونیسیا مع السلطان -التي ال تزال تعیش في قصر كراتون (
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  - Gamelanغامیالن 

                   Yogyakartaیوجیاكارتا



تشتھر یوجیاكارتا كمركز للتعلیم اإلندونیسي ، وھي موطن    
لعدد كبیر من الطالب وعشرات من ، المدارس والجامعات 

 .والمعھد العالي للتعلیم العالي
 
 

وخالل   تقع یوجیاكارتا بالقرب من بوروبودور وبرامبانان ، 
 .العام یستضیف الكثیر من السیاح من إندونیسیا وخارجھا 

 
 .معبد بوروبودور ، أحد عجائب الدنیا السبع: یقال

 
یوجیاكارتا ھي أیضا موطن لقصر كراتون وأروع مدینة في 

إندونیسیا وأكثرھا مالءمة للمعیشة ، والعیش مع الفنون 
 .والمعارض والمقاھي والمعالم الثقافیة الوفیرة

 
 

) المطار وشارع مالیوبورو(ھناك مكتبین للسیاحة في كل من 
 .یضم عدد من  الموظفین المتعاونین 

  
تقع معظم مناطق الجذب في المدینة حول منطقة مالیوبورو 

ا على األقدام ً  .ویمكن زیارتھا سیر
 

إن الشعب اإلندونیسي مھذب وودود ، وإذا كنت ترغب في التقاط 
 .صور معھم ، اسألھم فقط 
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 شارع مالیوبورو 

 بوروبودور

 برامبانان



، قامت المدینة بتشغیل نظام نقل 2008منذ عام    
 "Trans Jogja - "TJسریع للحافالت یسمى 

حالیا ھناك ستة خطوط في الشوارع الرئیسیة ، بما 
 .في ذلك المطار

 
 .روبیة 3500:  سعر التذكرة ذھاباً 

   
Taman Sari 

 حمامات السباحة السلطان
 

ًا داخل كراتون 2تامان ساري یقع على بعد   كم جنوب
 .وإذا كان لدیك الوقت فان ھذا المكان یستحق الزیارة  

 
بنیت تامان ساري كحدیقة  الول  سلطان وذلك في عام  

وكان أحد حمامات السباحة مخصصا لحریم    1765
 .السلطان
 -:االوقات 

ًا  3إلى    9یفتح من الساعة   ً یومی  .مساء
 
 -:سعر تذكرة الدخول  

روبیة  للحصول  1000روبیة  للدخول و  7000
 .على تصریح التصویر 

 انظر الخریطة
 

یوجیاكارتا ھي مدینة الباتیك، حتى وان  كنت ال 
ترغب في شراءه، ال تفوت علیك مشاھدة ھذا الفن 

 . الجمیل الراقي 
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Taman Sari 



 متحف سونوبودویو یوجیاكارتا 
Museum Sonobudoyo Yogyakarta 

 
متحف سونوبودویو یوجیاكارتا ھو واحد من أفضل 

المتاحف فیھا ، ومن أمام قصر كراتون وإذا كان لدیك 
 .الوقت الكافي علیك بزیارتھ 

وتضم مجموعة من الدرجة األولى للفن الجاویة، بما   
 .، كریس والباتیك)األقنعة(في ذلك الدمى فن خیال الظل، 

 
یضم الفناء بعض التماثیل والمصنوعات الیدویة   

 .الجمیلة ، بما في ذلك المنحوتات البالیة الرائعة
 

ما عدا یوم  االثنین والعطالت الرسمیة أو اإلجازات الوطنیة  -بعد الظھر  3إلى الساعة  8یفتح یومیاً من الساعة 
 ) .روبیة   5000: التذكرة(  

 انظر الخریطة
 :  للمزید من المعلومات 

 

 )بعلبك لبنان  : ( یوجیاكارتا المدینة الشقیقة في البلدان العربیة(   
 
 

 :لمزید من المعلومات حول یوجیاكارتا
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 متحف  سونوبودویو  یوجیاكارتا

 Wonderful Indonesia  -الموقع الرسمي للسیاحة اندونیسیا 

http://www.sonobudoyo.com/en
https://www.indonesia.travel/gb/en/destinations/java/yogyakarta
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                                                               Map of Yogyakartaخریطة یوجیاكارتا 

 مطار یوجیاكارتا الدولي 
Adisucipto  Airport 

 كراتون -قصر السلطان 
Kraton Yogyakarta  

 شارع مالیوبورو

Jalan Malioboro 

Malioboro Mall  
 مركز تسوق مالیوبورو

 متحف سونوبودویو یوجیاكارتا
Museum Sonobudoyo  

 مكتب السیاحة یوجیاكارتا

 مسجد مالیوبورو 

 مجمع التسوق  
Ambarrukmo 

Taman Sari 
 حمامات السباحة السلطان

 منطقة سوسروجایان 
  Sosrowijayan 


