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 تحتوي جاكرتا على مطار سوكارنو ھاتا دولي ، وتستانف منھ جمیع الرحال ت الداخلیة والخارجیة على حد سواء .

 
، والنائب األول للرئیس محمد أحمد سوكارنووترجع تسمیة ھذا المطار بھذا االسم نسبة إلى أول رئیس الندونیسیا

 ھاتا. 
 كیلومتر تقریبا عن جاكرتا . 25ویبعد ھذا المطار بحوالي 

 
 ، حیث اصبح حالیا اكثر اتساعا واكثر حداثة وعصریة .  1985وقد افتتاح في عام 

 وتم تصمیم ھذا المطار بطریقة معماریة تتارجح ما بین القدیم والحدیث بالنسبة للعمران االندونیسي .

  
 مطار سوكارنو ھاتا الدولي

 
 

Soekarno - Hatta 
International Airport(CGK) 
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 ویحتوي  ھذا المطار على ثالث صاالت للركاب . 
 

 الصالة االولى : تقریبا اكثرھا للرحالت الداخلیة .
 

 الصالة الثانیة : اغلبھا الرحالت الدولیة 
 

  Asiaاما الصالة الثالثة فتحتوي على الخطوط الجویة 
ویحتوي ھذا المطار على عدة خدمات ممیزة منھا الفنادق 

 وخدمات عصریة  ممتازة اخرى .
 
 

 
 
 

 
 
 

عند  صولك للمطار ، والبدأ في 
اجراءت الفیزا في الكونتر 

الخاص بھا ، حاول  بان یكون 
دوالر جاھزة فھذا  25لدیك 

 افضل لك من تقدیم مبلغ كبیر .

 

 اذا اردت الذھاب إلى مدن اخرى في
 اندونیسیا فاالسعار كتالي  

 
 Rp  40.000للرحالت داخل اندونیسیا : 

 
  Rp  150.000للرحالت الدولیة الخارجیة : 

 
 ATMیتوفر جھاز الصراف اآللى في المطار 
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 كیف یمكنك الذھاب من المطار إلى المدینة  
 

كما یمكنك الذھاب إلى المدینة 
 عن طریق الباص او التاكسي .

 
 

نتحدث اوال عن سیارة االجرة 
(التاكسي ) كوسیلة مواصالت 

 من المطار إلى المدینة 
 التاكسي 

اذا كنتم شخصین  او ثالثة  
فان استخدام التاكسي فكرة 

صائبة جدا، ویعد التاكسي رخیص السعر في اندونیسیا ، علیك بدفع السعر بالروبیة االندونیسیة للتاكسي فیتوجب 
 علیك االنتبھ لتغییر بعض من عملتك في المطار . 

ویوجد في خارج المطار محطة مقسمة الكثر سیارات االجرة شھرة كما توجد محطة لكل نوع من سیارات االجرة 
 خاصة بھا .

 ونذكر لكم اكثر شركات سیارات االجرة شھرة وثقة في جاكرتا .
1– Blue Bird 

 یفضل االغلبیة استخدام ھذه الشركة 
 
2– Silver Bird 

 تتمیز بالفخمة واسعارھا غالیة قلیال 
 
3– Ekspress 

بداخل المطار یوجد كونتر خاص بخدمة سیارة االجرة 
Silver Bird    حیث یمكنك التوجھ الیھ وطلب ،

 التاكسي منھ ، وتعد ھذه الشركة فاخرة وغالیة قلیال .
 

 

اذا اردت الذھاب إلى خارج جاكرتا توجد ضرائب 
البد من دفعھا قبل المغادرة والدفع بالروبیة 

االندونیسیة ، لذلك احرص دائما على جعل مبلغا 
 من الروبیة لدیك .

 

 

اغلب الفنادق في جاكرتا 
تحتوي على خدمة مطار 

 ذھاب وایاب .

 

 توجیھات 
 

ال تقبل ببعض االشخاص الذین یعرضون علیك التاكسي 
بل تجاھلھم تماما ، حیث یمكنك العثور  على سیارات 

 االجرة في خارج المطار وبنظام تام .

 

Silver Bird  
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اما االسعار من المطار إلى المدینة جاكرتا   
 -فھي كتالي :

 
إلى  95.000یتراوح السعر ما بین 

90.000  Rp 
 

ویستغرق الوصول إلى جاكرتا من المطار 
 دقیقة إلى ساعة واحدة تقریبا .   45حوالي 

 
ھذه االسعار بالنسبة لسیارات االجرة 

 االخرى. 
 

فھي    Silver Birdاما اسعار تاكسي 
120.000 Rp  . 

 
 . Rp 11.000على جمیع المسافرین دفع ضریبة المطار والتي تتمثل قیمتھا  حوالي  

 
 

DAMRI 
 

 اذا كانت ھذه رحلتك االولى إلى جاكرتا وعلى غیر درایة كافیة بھا فاالفضل عدم استخدام الباص .
 .   DAMRIعند خروجك من بوابة المطار یمكنك مشاھدة باص 

 
اذا كان الفندق الذي سوف تقیم بھ في قلب جاكرتا ولیس لدیك حقائب ثقیلة فربما كان ھذا الباص فكرة صائبة في 

استخدامھ كوسیلة مواصالت ، ولكن علیك االنتقال إلى  سیارة اجرة عند الوصول إلى محطة قلب جاكرتا لینقلك إلى 
 الفندق الذي سوف تقیم بھ .

 
وقیمة التذكرة لھذا الباص 

20.000  Rp 
 20وتتمثل حركة ھذا البا ص كل 

 دقیقة . 30إلى 
 

یتوقف ھذا الباص في قلب جاكرتا 
   Gambirبالقرب من محطة قطار

 
اذا كان الفندق الذي سوف تقیم بھ 

بالقرب من ھذه المحطة فان 
استخدام ھذا الباص فكرة صائبة 

 جدا .
 

 نتمنى لك رحلة موفقة .

 

 


