
  



 

 



ي الخامسة اىل بالد 
إندونيسيا العشق الذي ال ينتهي  العمه رحلت 

ي هذه الرحلة طويلة تابعوا تفاصيلها من خالل 
 
ي ف

كانت مدة اقامت 

 التقرير التاىلي 

 معلومات الرحلة   

 تنقسم الرحلة اىل قسمي   

خا  األول: القسم  ي است  واستجمام واكتشاف جزر  ءأنا وزوج 

 جديدة لم يسبق زيارتها 

: القسم  ي
 
بعد انتهاء األوالد من االمتحانات حيث  ةعائلي الثان

 لحقوا بنا اىل باىلي ثم جاكرتا 

 عدد األيام 

 2020يناير  16ديسمت  اىل  16يوم / من  32

ا    الفي  

ا فبد من استخراج ال من ثالثي   يوم كان  أكت  لتنا حألن مدة ر  ت  

 رة األندونيسية بالرياض تم استخراجها من السفاوقد  ةأندونيسي

 شاهد التفاصيل

ا اندونيسيا للسعوديي     استخراج فت  

ي تمت زيارتها 
 األماكن الت 

 جزيرة باىلي  لومبوك،جزيرة  بنتان،جاكرتا، جزيرة 

 

 الخطوط الدولية 

 الخطوط السعودية 

https://sosotrips.com/2020/02/16/استخراج-فيزا-اندونيسيا-للسعوديين/


 

 الخطوط الداخلية 

 الجارود األندونيسية 

 

ي مطار 
 
ي جاكرتا كانت ف

 
وجميع الرحالت الدولية والداخلية ف

Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta  منال تت 

ي  6، ومن اللحظات الجميلة انه تم زيارة هذا المطار 3
 
ذه همرات ف

  غادرةمذهاب او  ءالرحلة سوا 

 رصف العملة والتعامالت المالية 

تم رصف مبلغ من المال من ريال اىل روبية أندونيسية وبطاقة 

  الروبية إضافةالسفر البنك السعودي لالستثمار تم بها 

ي جميع األماكن حت  ان مبلغ الكاش توفر منه الكثت  
 
 واستخدمتها ف

 المواصالت 

 تطبيق قراب 

 حجز الفنادق 

ي  اجودا،اغلبها من 
 
 من بوكنج بعد مقارنة األسعار عىل موقع والباف

 كومبايند   هوتيلز 

 فنادق الرحلة حسب األماكن 

https://m.saudiairlines.com/plnext/SVMobile/Override.action?COUNTRY=US&LANGUAGE=ar&SITE=I000I000&UI_EMBEDDED_TRANSACTION=MLogin&OVERRIDE_ENABLE=TRUE&MT=A#/merci_mindexa
https://www.garuda-indonesia.com/sa/ar/index.page?


 جاكرتا 

Bandara International Hotel managed by 

AccorHotels 

Mercure Convention Center Ancol 

Somerset Grand Citra Jakarta 

 بنتان 

Residence BintanThe  

Banyan Tree Bintan 

Aston Tanjung Pinang Hotel & Conference Center 

 لومبوك

Puri Mas Boutique Resort & Spa 

   بالي 

A Boutique Resort & Spa -Puri Wulandari  

Komaneka at Keramas Beach 

Candi Beach Resort & Spa 

tang Bali ResortBin 

 سي  الرحلة

ديسمت  من المدينة المنورة اىل مطار  15توجهنا بحفظ هللا يوم 

ي الرياض 
 
ي ف

 جاكرتا مع توقف فت 

 وعند وصولنا اىل جاكرتا توجهنا اىل الفندق الرائع

https://www.booking.com/hotel/id/bandara-hotel-jakarta.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/bandara-hotel-jakarta.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/convention-centre-ancol.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=distance_from_search&srepoch=1583911639&srpvid=8e7b346bb49d0020&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/id/somerset-grand-citra.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dest_id=-2679652&dest_type=city&dist=0&group_adults=3&group_children=0&hapos=2&hpos=2&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=3&req_children=0&room1=A%2CA%2CA&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1584482260&srpvid=b3849a69ae540058&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://www.booking.com/hotel/id/the-residence-bintan.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/banyan-tree-bintan.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/aston-tanjung-pinang.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/purimas.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/puri-wulandari-a-boutique-resort-spa.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/komaneka-at-keramas.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/candi-beach-cottage.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/bintang-bali-resort.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2


Bandara International Hotel managed by 

AccorHotels 

  

فنادق مطار جاكرتا مناسب  أفضلاعتت  هذا الفندق هو 

انزيت، والفندق الوحيد المصنف خمس  اته  وم،نجللت   ممت  

الفندق كبت  ويحتوي عىل سبأ رائع انصح بزيارته  متنوع،اإلفطار 

العشاء عبارة عن بوفيه وسعره  الطويلة،واالستمتاع به بعد رحلة 

 مناسب 

ة والمسبح فة ومطلة عىل البحت  ي بها شر
 انصح باختيار الغرف الت 

 1سناب رحلة إندونيسيا| المغادرة والوصول اىل جاكرتا| 

https://www.booking.com/hotel/id/bandara-hotel-jakarta.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/bandara-hotel-jakarta.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://youtu.be/_e6Jl68yjrg
https://youtu.be/_e6Jl68yjrg
https://youtu.be/_e6Jl68yjrg


 

 



 



 





 

ي الصباح توجهنا اىل المطار 
 
ي الفندق وف

 
تناولنا طعام العشاء ف

ي منتجع  بنتانللمغادرة اىل جزيرة 
 
 The Residence Bintanف

 2سناب رحلة إندونيسيا| المغادرة والوصول اىل جزيرة بنتان| 

وتم التنسيق مع المنتجع لنقلنا من المطار اىل المنتجع، المسافة 

ق الجزيرة وال يوجد بقربه أي  ي شر
 
تقريبا ساعة، حيث يقع ف

ي منطقة منعزلة ول
 
كن يوجد به كل محالت او مطاعم او أسواق ف

اليه السائح من مطاعم والعاب ترفيهية ومسابح  جما يحتا 

ي الفيال المواجهة للشاطئ وتناول 
 
وانشطة بحرية انصح باإلقامة ف

ي مطعم الفندق المنتجع مناسب لجميع فئات 
 
طعام العشاء ف

ي  األشياء، ومن اكت  المسافرين واسعاره مناسبة للجميع 
الت 

ي اىل جزيرة بنتان جوها الرائع لدر 
ول جذبتت  جة انه يصعب الت  

ي المساء
 
 للمسبح ف

  3سناب رحلة إندونيسيا|منتجع ريزيدنس بنتان| 

https://www.booking.com/hotel/id/the-residence-bintan.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://youtu.be/2_Z3K4-o_7o
https://youtu.be/2_Z3K4-o_7o
https://youtu.be/2_Z3K4-o_7o
https://youtu.be/lwLgSs0BY7I
https://youtu.be/lwLgSs0BY7I
https://youtu.be/lwLgSs0BY7I


 

 

 



 



 



 

 





 



 

ي المنتجع ثالثة أيام رائعة توجهنا بعدها اىل منتجع بنيان 
 
قضينا ف

 Banyan Tree Bintanتري

https://www.booking.com/hotel/id/banyan-tree-bintan.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2


ي بنتان بسبب قرب  ها  
 
ي منطقة ال غويا وهي أفضل منطقة ف

 
ويقع ف

ة الفنادق وتنوعها ووجود األنشطة  من محطة العبارات وكت 

فيهية  كذلك يمكنكم زيارة جزير باتام القريب منها   والحدائق،الت 

 وسنغافورة 

لألزواج اما العائلة انصح بفندق انغسانا المالصق  الفندقوانصح ب

ن اقل فخامة واقل سعر، بالنسبة للطعام انصح كوالتابع له ل

ي انغسانا الن مطاعم بنيان تري لم تعجبنا، كما انصح 
 
بتناوله ف

ي 
 
فيال بغرفتي   لوجود المسبح واطاللته الجميلة اما بقية باالقامة ف

 بها مسابح  د ال يوج الفلل











 
 

 4سناب رحلة إندونيسيا|منتجع بنيان تري بنتان|

 5سناب رحلة إندونيسيا|منتجع بنيان تري بنتان|

 6جاكرتاوالمغادرة اىل لومبوك |سناب رحلة إندونيسيا|العودة اىل 

 

ي 
 
ي ف

لدي يوم زائد  أصبححجز الرحلة اىل لومبوك يوم بسبب خطتئ

فندق قريب من  حجز اىل  اضطررتيحتاج اىل حجز فندق ف

 Aston Tanjung Pinang المطار، وهو فندق ثالث نجوم

Hotel & Conference Center 

فيهية   والمنتجعات،وال انصح به لبعده عن البحر واألنشطة الت 

ان مباشر بنتان اىل جاكرتا وبسببعد مغادرة عدنا  ب عدم وجود طت 

ي من بنتان اىل لومبوك حيث البد من وجود ترانزيت طويل 
 
ف

https://youtu.be/0VanboSPda4
https://youtu.be/0VanboSPda4
https://youtu.be/0VanboSPda4
https://youtu.be/CoBz_JgFrSQ
https://youtu.be/CoBz_JgFrSQ
https://youtu.be/CoBz_JgFrSQ
https://youtu.be/qyPtxLArBqY
https://youtu.be/qyPtxLArBqY
https://www.booking.com/hotel/id/aston-tanjung-pinang.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/id/aston-tanjung-pinang.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2


واقمت به ليلة أخرى توجهت بعدها باندارا عدت اىل فندق جاكرتا 

 اىل لومبوك



 



 





 

 7سناب رحلة إندونيسيا|منتجع بوري ماس لومبوك| 

المنتجع جيد البأس به واطاللته عىل البحر جميلة ولكن يعيبه 

افضل موقع  ت وجود الصخور وال يوجد بقربه مطاعم وقد ال حظ

اتون والفنادق المجاورة له لوجود  ي لومبوك هو فندق شت 
 
ف

https://youtu.be/Ebkvu_2EVfI
https://youtu.be/Ebkvu_2EVfI
https://youtu.be/Ebkvu_2EVfI


ي وال تقارن 
األنشطة والمحالت والمطاعم ، لومبوك لم تعجبت 

 بجزيرة باىلي 
ً
د األماكن السياحية لو فكرت من سلبياتها بع ، نهائيا

بزيارة المناطق السياحية والشواطئ تحتاج من خمسة ساعات اىل 

ي االنتقال والعودة ، ذهبت ليوم كامل ويضيع ا
 
ي السيارة ف

 
يوم كله ف

ي شملت 
ي جولة ألقرب المناطق من منطقة سنقيق 

 
ي ف

خالل اقامت 

ي توضح الحياة
 ) مصنع النسيج اليدوي / القرى السياحية الت 

ي مطعم  بحري(
 
 القديمة / وشاطئ كوتا / وتناول العشاء ف











































 

|  8سناب رحلة إندونيسيا|مغادرة لومبوك اىل باىلي

 

 

 

https://youtu.be/0DPq3pWTL_E
https://youtu.be/0DPq3pWTL_E
https://youtu.be/0DPq3pWTL_E


 

 



ي 
 
ي اوبود ف

 
انتقلت بعد ذلك اىل جزيرة باىلي واإلقامة للمرة الثانية ف

 الرائعالمنتجع 

A Boutique Resort & Spa -Puri Wulandari  

 

( إلطاللتها 109/ 108/ 107وانصح به وبشدة وخاصة الفلل ) 

ي تمتاز 
ي   بها،الرائعة والخصوصية الت 

 
كما انصح بالحجز المبكر ف

كما يوجد نقل ترددي خالل ساعات   بخدماته،السبا واالستمتاع 

 معينة من اليوم للذهاب اىل وسط اوبود لتناول الطعام او التسوق 

https://www.booking.com/hotel/id/puri-wulandari-a-boutique-resort-spa.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2










 

ي 
 
ق باىلي ألنها هي المنطقة الوحيدة ف

ي باىلي هي شر
 
المنطقة التالية ف

ي لم يسبق ىلي زيارتها وبما ان هذه هي الزيارة الخامسة لباىلي 
باىلي الت 



ق  اماس وهي الجزيرة قررت اكتشاف شر والتوجه اىل منطقة كت 

ي منتجع  منطقة هادئة
 
 Komaneka at Keramas Beachف

وال انصح بالفيال لألطفال لعمق بقربه مطاعم او محالت  د ال يوج

مفضلة لعشاق ركوب األمواج تعتت  المنطقة  المسبح ولكن

عم ال انصح باإلقامة بها لبعدها عن المطا اسود، لونه والشاطئ 

 واألنشطة وحت  مطعم الفندق لم يعجبنا

https://www.booking.com/hotel/id/komaneka-at-keramas.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2












 

ماس دباىلي |منتجع كومانيكا آت  سناب رحلة إندونيسيا|كت 

اماس بيتش|  9كت 

ماس باىلي |منتجع   كومانيكا آت سناب رحلة إندونيسيا|كت 

اماس بيتش|  10كت 

https://youtu.be/HAL9fHqTIKY
https://youtu.be/HAL9fHqTIKY
https://youtu.be/HAL9fHqTIKY
https://youtu.be/HAL9fHqTIKY
https://youtu.be/fa70CI7uq7I
https://youtu.be/fa70CI7uq7I
https://youtu.be/fa70CI7uq7I
https://youtu.be/fa70CI7uq7I
https://youtu.be/fa70CI7uq7I
https://youtu.be/fa70CI7uq7I


ق باىلي  
ي شر
 
 جميلة كانديداسا المنطقة التالية ف

ً
 ورائعة منطقة جدا

اىل جزيرة أخرى لها  باىلي  انصح بزيارتها تشعر وكأنك غادرت

الشواطئ البيضاء الجبال المطلة عىل اجوائها الخاصة حيث 

ي تجذب السائح 
الجميلة والقصور واألماكن السياحية الت 

ي فندق 
 
ي ف

 الكتشافها كما يوجد بها مطاعم منوعة كانت اقامت 

& Spa Candi Beach Resort 

ي  بالفيال كاندي بيتش الرائع وانصح 
 
الشاطئية، وتجربة بكج السبا ف

 الغرف المطلة عىل البحر 

https://www.booking.com/hotel/id/candi-beach-cottage.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2






















 

 11سناب رحلة إندونيسيا|كانديداسا دباىلي |منتجع كاندي بيتش|

سناب رحلة إندونيسيا|كانديداسا دباىلي |منتجع كاندي بيتش 

|12 

 

خاء  ة االست  وبدأت المرحلة الثانية من  انتهت،بذلك تكون فت 

تالرحلة بقدوم  ي كوتا  اوالدي، واخت 
 
أن احجز لهم منتجع ف

ووقع االختيار عىل منتجع بينتانغ  واالسواق،لقرب  ها من االنشطة 

 Bintang Bali Resortريزورت 

فري مول وقربه من كمول وديسيمتاز الموقع بقربه من ليبو 

حيث اقمت به لمدة  ،1161بالجناح رقم  المائية، وانصحاأللعاب 

عىل الزاوية ومطل عىل المسبح ويقع أسبوع يمتاز باتساع مساحته 

فة والبحر  مطلة عىل ، واألوالد تم حجز غرف من نوع ديلوكس بشر

https://youtu.be/CqgSYrkV9_8
https://youtu.be/CqgSYrkV9_8
https://youtu.be/CqgSYrkV9_8
https://youtu.be/36Eaz_pRbN0
https://youtu.be/36Eaz_pRbN0
https://youtu.be/36Eaz_pRbN0
https://youtu.be/36Eaz_pRbN0
https://www.booking.com/hotel/id/bintang-bali-resort.en.html?aid=1757991&no_rooms=1&group_adults=2


ة   بالنسبة لطعام اإلفطار  البحر   الغرف البأس بها ولكنها صغت 

 منوع ومناسب للعرب 

 

 13سناب رحلة إندونيسيا|كوتا|منتجع بينتاننغ باىلي ريزورت|

: تم توزي    ع االنشطة خالل الرحلة    -كالتاىلي

 بسبب عدم تنوع األلعاب مثل / االلعاب المائية 1
ً
ا لم تعجبهم كثت 

يا  ي مالت  
 
 صن واي القون ف

وعمل الرافتنق تجربة جميلة  والمراجيح / اوبود لزيارة الشالل2

 وممتعة

ن وانصح بها  ع تعاملهم رائكة سياحية سعرها مناسب و شر  ا اخت 

 بشدة 

كة   قع الويبومو اسم الشر

Bali golden tour 

 ، وزيارة المراجيحAyung River  وتم اختيار شالل 

https://youtu.be/KeD3eNcnX3o
https://youtu.be/KeD3eNcnX3o
https://youtu.be/KeD3eNcnX3o
http://www.baligoldentour.com/






  

3 /Garuda Wisnu Kencana Culture Park 

ي ر استع المنطقة جميلة وب  ها   اض شعت 

  

https://www.gwkbali.com/






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ان  ان وانصح جيمت  ي أحد المطاعم جيمت 
 
وتناول طعام الغداء ف

 بهذا المطعم ألسعاره وجودة األسماك

 

 

4 



كة األلعاب البحرية /  ي نوسا دوا وانصح بهذه الشر
 
 لعدة أسباب ف

ي تزدحم بالسياح، 
كات الت  لموقعها المتمت   وبعدها عن بقية الشر

 أسعارها مناسبة، نظافة دورات المياه 

 





 

)ديسكفري مول، ليبو ، كرشنا للهدايا والصناعات / التسوق 5

وتنوع البضائع  الرخيصة التقليدية البالية وانصح به حيث أسعاره

ي أسواق سيمنياك 
 
ي منطقة نوسا دوا ، جولة ف

 
، باىلي كوليكشن ف

 ( جميل ويحتوي عىل محالت ومطاعم 





  

 / المطاعم 6

 كوين انديا هندي    

ي كل 
 
ي اغلب جزيرة باىلي والبد من زيارته ف

 
مطعم هندي وله فروع ف

 رحلة اىل باىلي 

ي كوتا مول وانصح بطبق االستيك 
 
 هاردروك مطعم عالمي ف

  14|انشطة|سناب رحلة إندونيسيا|كوتا وابود باىلي 

https://youtu.be/bvJnqfbxUnM


 

  



ي باىلي توجهنا اىل منطقة انشول واإلقامة 
 
ة اقامتنا ف بعد انقضاء فت 

كور انشول  ي فندق مت 
 
 ف

Mercure Convention Center Ancol 

والذي يمتاز بنظافته واطاللته عىل البحر واأللعاب وجود العاب 

ب متنوعة للكبار وكذلك لألطفال  العا ةمائية لألطفال وجود غرف

ي 
 
ي ف

المنطقة جميلة وتستحق الزيارة ويوجد بها باصات نقل مجان 

انحاء المنطقة بي   مدن األلعاب والفنادق ومن افضل فنادقها 

كور انشول بسبب قربه من األلعاب والتفريك وااللعاب  فندق مت 

البحرية ، يعيب المنطقة قلة وجود المطاعم ويوجد بها مول 

ولكن لم يتم افتتاح اغلب المحالت به ، ومن اشهر المطاعم 

مطعم باندر البحري البعض يمدحه والبعض يذمه ولم اجربه 

، وللتعرف اكت  واعتمدت عىل مطعم الفندق وهو جيد ال بأس به 

 عىل المنطقة شاهد الدليل السياجي 

  انشول جاكرتا  
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ي شقق 
 
ي انشول وتوجهنا اىل جاكرتا واقمنا ف

 
ة اقامتنا ف انتهت فت 

 Jakarta Somerset Grand Citraسومرست ، 

اتساع مساحتها وانصح بالشقق المجددة بنظافتها و تمتاز الشقة 

مول امباسدور مثل  كما تمتاز بقرب  ها من عدة أسواق وموالت 

ا   ومناسبة للعائالت   ومول شيبت 
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https://www.booking.com/hotel/id/convention-centre-ancol.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dist=0&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&hpos=1&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=distance_from_search&srepoch=1583911639&srpvid=8e7b346bb49d0020&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://sosotrips.com/2020/03/17/انشول-جاكرتا-اندونيسيا/
https://youtu.be/1Ba6M6LbtZY
https://youtu.be/1Ba6M6LbtZY
https://youtu.be/1Ba6M6LbtZY
https://www.booking.com/hotel/id/somerset-grand-citra.html?aid=1757991&sid=581d77fdd0f073b50d5581a56cb01f3a&dest_id=-2679652&dest_type=city&dist=0&group_adults=3&group_children=0&hapos=2&hpos=2&lang=en-us&no_rooms=1&req_adults=3&req_children=0&room1=A%2CA%2CA&sb_price_type=total&soz=1&sr_order=popularity&srepoch=1584482260&srpvid=b3849a69ae540058&type=total&ucfs=1&lang_click=other;cdl=ar;lang_changed=1
https://youtu.be/bj1luwhQGfk
https://youtu.be/bj1luwhQGfk
https://youtu.be/bj1luwhQGfk


ي مثل  ةبالنسب
ي جاكرتا لم يعجبت 

 
يا،للتسوق ف لقد زرت اغلب  مالت  

ي البضائع وال األسعار 
األسواق الرخيصة والمتوسطة ولم تعجبت 

ولكن  اقل،منها وبأسعار  وأفضلحيث توجد لدينا نفس البضاعة 

ي جميع الموالت الراقية وبنفس 
 
الماركات العالمية موجودة ف

 األسعار 

 بها. م تضييع الوقت لذا انصح بعدم زيارتها وعد
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 انته  قد  التقرير يكون وبذلك 

ي 
 
 أخرى تقارير و رحالت  واىل اللقاء ف

ي شنكت
 
 اندونيسيا. ف بها كنوز السياحة ف

 

 

  

     

 

https://youtu.be/ZU5QtQZ9U_s
https://youtu.be/ZU5QtQZ9U_s
https://youtu.be/ZU5QtQZ9U_s

