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للترفیة وقع رائع على النفس خاصة في السفر 

والسیاحة فال تتصور رحلتك بدون وقفة ترفیھیة 
 تجعلك تسافر إلى ابعد الحدود وانت في مكانك .

 
 

وتعتبرمن اكبر الحدائق الترفھیة في شرق اسیا ، حیث  1966انھا حدیقة انشول الترفھیة والتي افتتحت في عام 
 تضم مئات األلعاب المختلفة والرائعة والمخصصة للكبار والصغار .، ویحتوي على اقسام عدة للتسلیة والترفھیة .

 فھي تحتوي على اكواریوم وكذلك بازار ماركت .
 

ویطلق البعض من االندونیسیین علیھا دیزني الند اندونیسیا ، وھي حدیقة كبیرة جدا و تحتوي على تلفریك 
 (العربة المعلقة )وكذلك على ركشة للتنقل .

 
 

 حدیقة انشول الترفیھیة 
 

 Ancol  Dreamland 
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ھناك اقسام في ھذه الحدیقة سوف یعشقة 

  Dunia Fantasiاالطفال مثل عالم الخیال 
لعبة للتسلیة  30وھي تحتوي على اكثر من 
 باالضافة لحوض السباحة .

 
 

 60.000RPللدخول دنیا الخیال القیمة 
اما في اخر االسبوع في یومي السبت 

 80.000Rpواالحد فالقیمة 
 
 
 
 

Sea World 
 عالم البحار 

 
یعتبر ھذا الجزء   من الحدیقة اكبر نفق 
لحوض االسماك في شرق اسیا ، ویقدم 

الكثیر من االستعراضات ،كما یمكنك  
مشاھدة الكائنات البحریة الحیة وھي سابحة 

خلف زجاج أو في أحواض خاصة، كائنات 
 غریبة ونادرة وجمیلة جداً. 

 
 
 

 اما القسم االخر وھو 
Ocean Dream Samudra 

 
ھذا القسم من الروائع فان كنت من عشاق 

الدالفین فیمكنك السباحة معھا كما یوجد 
استعراضات السماك القرش ، ویوجد في 

  Pasar Seniھذه الحدیقة سوق الفن 
وھو سوق للھدایا التذكاریة والمشغوالت 

الیویة والفن باالضافة الحتوائھ على العدید 
 من المطاعم والمقاھي .

ویمكنك قضاء اوقات رائعة في االستمتاع 
بالبحیرة ،  وھي بحیرة صناعیة تتوسط 

 قلب أنشول.
 

بإمكانك استئجار قارب یجدف بالقدمین 
 والتجوال بأنحاء البحیرة.

 

 

 



  See Dunia - Jakartaجا كرتا                                                     -شوف الدنیا 

تجربة جمیلة تالءم األطفال والكبار على حد  
 سواء. 

 
 

ویوجد العدید من االلعاب التسلیة مثل البولیج 
وكذلك المعارض والموسیقى ، باالضافة 

الحواض السباحة ، حیث یتسنى لك مشاھدة 
منطقة متكاملة من المسابح المختلفة للصغار 

والكبار ،  وتعتبر منطقة جمیلة جداً لھواة 
 السباحة.

 
 

وتكتمل الصورة الرائعة بوجود فنادق في ھذه 
المنطقة والساحل الممتد الذي یعتبر احد مقومات جمال ھذا المكان ، حیث یمكنك المشي واالستمتاع باوقاتك 

 الذھبیة .
 

 تذكر بان یومي السبت واالحد یكون االزدحام شدید واالسعار مرتفعة بعض الشيء .
 

 ان افضل الطرق للذھاب إلى ھذه الحدیقة عن طریق الجوالت السیاحیة او الذھاب بالتاكسي 
   50.000Rpالذھاب عن طریق سیارة االجرة (التاكسي ) من قلب المدینة إلى ھذه الحدیقة  تقریبا بقیمة 

www.ancol.com 

 

 


