
 

 

 

  كوااللمبور  &  ر المالديفجز 

 
 

 
 

 

 

 

   المالديف على للتوجه إلى  ....مغادرة مطار   :  ل ليوم األوا
 

 الساحرةجزر المالديف   :الثاني    اليوم 
إلى  الفندق بالقارب السريع أو الوصول الى مطار مالي واألستقبال من قبل مندوبنا ثم األنتقال 

 .المبيت . العشاء و الطائرة البحرية الوصول إلى الفندق في المساء
 

     حر للراحة و األستجمام  :الثالث   اليوم  

االستمتاع بشواطئ المالديف اإلفطار في الفندق  وقت حر للراحة و األستجمام على الشاطي 
 .المبيت في الفندق  العشاء و الكريستالية

 
     حر للراحة و األستجمام  :الرابع  اليوم  

االستمتاع بشواطئ المالديف على الشاطي  اإلفطار في الفندق  وقت حر للراحة و األستجمام
  .المبيت في الفندق  العشاء والكريستالية  

    
     حر للراحة و األستجمام  :الخامس  اليوم  

االستمتاع بشواطئ المالديف اإلفطار في الفندق  وقت حر للراحة و األستجمام على الشاطي 
  .المبيت في الفندق  العشاء والكريستالية  

       
 ( و الدخول مباشرة الى الفندق  ) الوصول فجرا الى كوااللمبور   كوااللمبور :   السادس اليوم  

الوصتول  وو  وقتت حتر لحتين موعتد المغتادرة بالطتائرة التى مطتار كوااللمبتور  اإلفطار في الفندق,
 االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المساء المبيت .

 
     الى أعلى مدينة ترفيهية  )جنتنج هايالند (أختيارية  لةرح  السابع  :  اليوم 

ثتم التوجته بجولتة التى اعلتى مدينتة ترفيهيتة بالعتالم جنتنتد و الاتعود اليهتا اإلفطار في الفندق 

بالتلفريتتو و االستتتمتاع بالمنتتاالر الخالبتتة و اتاحتتة وقتتت كتتافي لالستتتمتاع بمدينتتة المالهتتي و 
لترفيته. العتودة للفنتدق و بتاقي اليتوم حرللراحتة و النشتاطات الكازينوهات و غيرهتا متن وستائل ا

 .الفردية و التسوق و المبيت بالفندق
 

    أختيارية في مدينة كوااللمبور   رحلة :  الثامن    اليوم 
االنطتالق الكتشتاف المدينتة الستاحرةو حيتث تمتتزا الحلتارة الماليزيتة ثتم  اإلفطار فتي الفنتدق

القاور الملكية والمتاحف والمباني الساحرة في ساحة االستقالل. ومتن  وزيارة القديمة بالحديثة
ثم زيارة بعض الماانع المخااة بالاناعات اليدوية. ومن ثتم إعطتاء بعتض الوقتت لاللتقتاط بعتض 

 العودة الى الفندق. الاور التذكارية بقرب أبراا الباترون الرائعة. وفي المساء
 

 اطات ) أو رحلة اختيارية الى مرتفعات الكاميرون ( وقت حر للنش: التاسع      اليوم 
 وقت حر للنشاطات الفردية أو القيام برحلة أختيارية التى مرتفعتات الكتاميرو ن   اإلفطار في الفندق

 العودة الى الفندق. وفي المساء
  
    المغادرة      العاشر  اليوم   

 وقت حر لحين العودة الى أرض الوطن

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  الفنادق

 للشخص في الغرفة المزدوجة

   
 كوااللمبور

 ليالي 4

 جزر المالديف 

 ليالي  4
 

PARK ROYAL HOTEL 
Or  

ISTANA HOTEL  
 شارع العرب 

 
  
 
 
 

https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-
lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kf

Kw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB  

 

PARADISE ISLAND RESORT  
 شاليه على الشاطيء   

 ( عشاء مجانا& أفطار )    

  
 مواصالت بالقارب البحري من المطار الى المنتجع ذهاب و عودة 

 
 لمشاهدة الموقع األلكتروني للمنتجع 

  http://www.paradiseislandmaldives.net/ 
 
 

دينار 75ليالي للشخص  4ألضافة وجبة الغداء لل  

  عرض خاص جدا
   

  30/11/2017لغاية  01/10من تاريخ 

  دينار  1490

 
PARK ROYAL HOTEL 

Or  
ISTANA HOTEL  

 شارع العرب 
 
  
 
 
 

https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-
lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kf

Kw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB 

 

MEERU ISLAND RESORT  
 مع جاكوزي على الشاطيء  فيال   

Jacuzzi Beach Villa 

 ( عشاء مجانا غداء & أفطار &)    

  
  عودة من المطار الى المنتجع ذهاب و مواصالت بالقارب البحري 

 لمشاهدة الموقع األلكتروني للمنتجع 

http://www.meeru.com/ 

 
  30/11/2017لغاية  01/10من تاريخ 

  دينار  1860

 

 

       

 
PARK ROYAL HOTEL 

Or  
ISTANA HOTEL  

 شارع العرب 
 
  
 
 
 

https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-
lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kf

Kw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB 

 

AMAYA RESORT & SPA KUDA RAH  
   مع بركةفيال فوق الماء      

  Water  Villa Wih Pool  

 ( عشاء مجانا غداء & أفطار &)    

  
ر الى المنتجع ذهاب و من المطا و القارب  مواصالت بالطائرة البحرية

 عودة 

لمشاهدة الموقع األلكتروني للمنتجع 

https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/en/ 

 
  31/8/2017لغاية  26/7من تاريخ 

  دينار  2095

 

 

 

    

 

https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
http://www.paradiseislandmaldives.net/
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
http://www.meeru.com/
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur/stay/offers.html?gclid=Cj0KCQjwnazLBRDxARIsAECdauutzC3KeZO6r_7FgXSx6O4kfKw9nZZMpRUq_rFEHYcOCuQ_2-USt9YaAuZyEALw_wcB
https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/en/


 

 

  األسعار تشمل االتى   :
 

 ) السفر من األردن أو السعودية أو الكويت , قطر , البحرين , األمارات .... (ذهاب و عودة  و العودة من ماليزيا –المالديف تذكرة الطائرة الى  -
 

  ذهاب  ماليزيا -ديف المال منتذكرة الطائرة  -
 

 مع وجبة األفطار  جزر المالديف في ليالي  ( 4 ة  )االقام -
 

 + دخول مبكر في الفندق وقت الوصول مع وجبة األفطار  كوااللمبور في ليالي  ( 4 ة  )االقام -
 

 جميع اللرائب -

 
 المواصالت في جزر المالديف  -

 
 جميع المواصالت في ماليزيا  -
 

 

 األسعار ال تشمل االتى   :
 الرحالت السياحية األختيارية  -

  
 
  


