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تعتبر جاكرتا من المدن الكبیرة جدا ، حیث تكون 
احیانا شدیدة االزدحام ، ان المیزة في جاكرتا بان 

الفنادق واالماكن السیاحیة باالضافة لمراكز 
 التسوق جمیعھا تقع بالقرب من بعضھا البعض .

 
 

 لذلك ال یتوجب علیك القلق بشان المواصالت .
 

 ال  یتوفر حالیا مترو في مدینة جاكرتا  بیدا انھ قید الدراسة ، وتحتوي على قطار للتنقل بین اطرافھا  .
 

 ان االفضل للذھاب إلى اماكن التسلیة والنزھات عن طریق الجوالت السیاحیة .
 
 

 من افضل وسائل المواصالت  في جاكرتا 
 

 سیارة االجرة (التاكسي)
 

وھو ما سنبدا الحدث  عنھ اوال ، حیث 
یعتبر التاكسي وسیلة المواصالت 

المفضلة لدي االغلبیة في جاكرتا فھو 
 رخیص ومتوفر  بكثر .

 
وتتوفر شركات مختلفة ومتنوعة لسیارات 
االجرة في جاكرتا ، فقط ثالث شركات من 
بین جمیع ھذه الشركات لسیارات االجرة 

ھي تدعو للثقة واالطمأنینة ویمكنك 
 العثور علیھا في جمیع االماكن .

 
 

اما باقي سیارات االجرة فاننا ال ننصح 
 باستخدامھا فاستغالل السیاح وارد لدیھم .

 
 

  

 المواصالت 
 

Transportation 

 

Blue Bird 
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 ونذكر لكم الشركات الثالث الثقة  
 
1– Blue Bird 

یفضل االغلبیة استخدام ھذه 
 الشركة 

 
2– Silver Bird 

تتمیز بالفخمة واسعارھا غالیة 
 قلیال 

 
3– Ekspress 

جمیع السائقي في ھذه الشركات 
ودودین ویتحدثون القلیل من 

االنجلیزیة بعیدین   كل البعد عن 
 االستغالل . 

 
 -من االشیاء التي علیك االنتبھ لھا :

 
مقابل اغلب الفنادق ومراكز التسوق واالماكن السیاحیة یمكنك 

 مشاھدة محطات خاصة بالشركات الثالث التي ذكرت سابقا .
 

فھي   Rp 1000یجب علیك االحتفاظ بالنقود الصغیرة للدفع ، اما في حالة اردت دفع البقشیش للسائق فیفضل دفع 
 كافیة .

    Rp 300متر  100كیلو متر ، بعد ذلك كل  2لكل    6000Rpیبدا عداد التاكسي من 
 اتخذ قرارك بعدم استخدام التاكسي الذي ال یستخدم العداد .

 
 -الوسیلة االخر من وسائل المواصالت :

 
 الحافلة (الباص )

في جاكرتا نظام جدید لباص 
Transjakarta   ، وھو نظیف جدا

كما یتوفر خط خاص بھ ، ولكن لیس 
سھال الستخدام السیاح ، فان لم تكن 

على درایة كافیة بجاكرتا ولم یكن لدیك 
صدیق فیفضل عدم استخدمھ ، خاص 

بان سائقي یتحدثون القلیل من 
االنجلیزیة باالضافة لوجود االزدحام في 

 الغالب .
 

السعر الستخدام الباص مرة واحدة 
 .   3500Rpحوالي 

یجب علیك االنتبھ لعالمة الشركة الخاصة 
بالتاكسي من الخارج ، فربما تشابھت  

 االلوان ولكن الشركات مختلفة فانتبھ لذلك . 

 

 


