
 

 

 

   كوااللمبور - جزيرة بينانج&   كاويجزيرة النج

 
 

 

 لضمان أقل األسعار يرجى الحجز على األقل قبل شهر أو شهرين من تاريخ السفر 

 األسعار ال تشمل فترة األعياد 
 

، والوصوول للوى الطيران ......  مغادرة مطار الملكة علياء الدولي على متن :ل ليوم األوا
 السفر  الى كوااللمبور.مواصلة وبعد االستراحة في المطار  ......مطار

 
 كوااللمبور  :الثاني  اليوم 

 و االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المساء المبيت .الوصول 
 

    دينار 12في مدينة كوااللمبور للشخص  أختيارية ياحيةوووس رحلة:  الثالث  اليوم 
 اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الساحرة، حيث تمتزج الحضوارة الماليزيوة القديموة بالحديثوة
وزيارة القصور الملكية والمتاحف والمباني الساحرة فوي سواحة االسوتقالل. ومون يور زيوارة بعون المصوان  

مخصصة بالصناعات اليدوية. ومن ير لعطاء بعن الوقت لاللتقاط بعن الصور التذكارية بقرب أبوراج البواترون ال
 العودة الى الفندق. الرائعة. وفي المساء

 
       دينار 19للشخص  الى أعلى مدينة ترفيهية  )جنتنج هايالند ( أختيارية  ياحيةووورحلة سالراب  :    اليوم  

الوى اعلوى مدينوة ترفيهيوة بالعوالر جنتنوص و الصوعود اليهوا أختياريوة يور التوجوب بلولوة فنودق اإلفطار في ال
بالتلفريك و االستمتاع بالمناظر الخالبة و اتاحة وقوت كوافي لالسوتمتاع بمدينوة المالهوي و الكازينوهوات و 

ة و التسووق و المبيوت غيرها من وسائل الترفيب. العودة للفندق و باقي اليوم حرللراحة و النشاطات الفرديو
 بالفندق

  
 دينار 28للشخص الى مدينة األضواء   أختيارية  مساءا   ياحيةووورحلة سالخامس :    اليوم 

المدينوة   I Cityو من ير وقت حر للنشاطات الفردية , و في المساء القيام برحلوة الوى  اإلفطار في الفندق
 ،  و بالمساء المبيت بالفندق و مشاهدة أجمل و أروع المناظر المضيئةالمضيئة 

 
 ) مدينة األلعاب المائية ( صن واي الجونالى أختيارية    ياحيةووورحلة س أو 
  

 جزيرة بينانج   : السادس  اليوم 
, و االنتقوال الوى الفنودق بالطوائرة  وقت حر لحوين موعود المغوادرة الوى جزيورة بينوانج  اإلفطار في الفندق,

 ء المبيت .واستالم الغرف وفي المسا
 

    دينار 21بينانج لشخص جزيرة في أختيارية ياحية ووورحلة س :  الساب  اليوم  
لزيارة هذه اللزيرة اللميلة،وباقي اليوم حر واالستلمام  أختيارية اإلفطار في الفندق, والقيام بلولة سياحية

 ،  و بالمساء المبيت بالفندق.
 

    نانج  بيجزيرة    :   الثامن اليوم  
 ،وباقي اليوم حر واالستلمام ،  و بالمساء المبيت بالفندق. اإلفطار في الفندق, 

   
      دينار  44رحلة أختيارية كروز بحري م  عشاء باربكيو للشخص النلكاوي جزيرة   :   التاس  اليوم 

بال مون قبول , الوصوول واالسوتق وقت حر لحوين موعود المغوادرة الوى جزيورة النلكواوي اإلفطار في الفندق,
 مندوبنا ،و االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المساء المبيت .

 
    دينار 19للشخص   النلكاوي جزيرة في أختيارية ياحية ووورحلة س : العاشراليوم  

 لزيارة هذه اللزيرة اللميلة،وباقي اليوم حر واالستلمام أختيارية اإلفطار في الفندق, والقيام بلولة سياحية
 ،  و بالمساء المبيت بالفندق.

 
   النلكاوي جزيرة    :   الحادي عشر اليوم  

 ،وباقي اليوم حر واالستلمام ،  و بالمساء المبيت بالفندق. اإلفطار في الفندق, 
 

 المغادرة  :   الثاني عشراليوم 
 العودة الى أرض الوطن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 ي:األسعار تشمل االت
 

    ذهاب و عودة ) من األردن أو السعودية أو األمارات أو قطر أو الكويت أو البحرين ,,,,, (  – كوالمبور –الطائره عمان  تذكرة -

 
 ر (كوالمبو - النلكاوي+ بينانج  -كوالمبور ) تذكرة الطائره   -

 
 تذكرة القارب من جزيرة بينانج الى جزيرة النلكاوي -

 

 كتيب سياحي عن ماليزيا باللغب العربية  -
 

 طريق الهاتف باللغب العربية  عن خدمب  -
 

  م  وجبة األفطار   النلكاويجزيرة في ليالي  ( 3 ة  )االقام -
 

 م  وجبة األفطار   بينانججزيرة في ليالي  ( 3 )ة  االقام -

 
 م  وجبة األفطار  ليالي في كوااللمبور(  4 ة  )االقام -

 
  ماليزيا  االستقبال والتودي  في جمي  مطارات -

 

 مالحظات هامة  ***
 .أو ألي جنسية عربيةماليزيا ال تحتاج الى فيزا مسبقة لللواز األردني أو الفلسطيني  -

  شهور على األقل من تاريخ السفر  6صالحية جواز السفر  -
  

 

 ى حسب امكانية توفر مقاعد الطيران و الفنادق*** األسعار أعاله عل

 ال تحتاج الى فيزا للجواز األردني أو الجواز الفلسطيني ** ماليزيا** 
 

 ي:تشمل االتال األسعار  

 المذكورة بالبرنامجالرحالت األختيارية  -
 
 
 
 

CITY HOTELS ROOM TYPE 
 

  للشخص في الغرفة المزدوجة
 
PENANG 

 
HOLIDAY INN RESORT     ( 4* Deluxe )    
http://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/penang/penm
y/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-rs-_-MYEN-_-penmy   

 
Sea View  room 

    مطلة على البحر 

  

  

 30/03/2018لغاية  01/11/2017من 

 أردني دينار 1045
 

 
  

      

LANGKAWI  
BERJAYA ANGKAWI RESORT 

 

http://www.berjayahotel.com/langkawi/ 

   
Rain forest Chalet  

 شاليه  

 
KUALA LAMPUR 

 

ISTANA  HOTEL   ( 5 *)  شارع العرب    

http://www.hotelistana.com.my/en  

  
Deluxe  Room 

     ديلوكس    

 

http://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/penang/penmy/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-rs-_-MYEN-_-penmy
http://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/penang/penmy/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-rs-_-MYEN-_-penmy
http://www.berjayahotel.com/langkawi/
http://www.hotelistana.com.my/en


 

 

 

 الرحالت األختيارية في مدينة كوااللمبور / األسعار للشخص الواحد 
  الرحلة األولي

   دينار 12للشخص ابتداءا من (  في مدينة كوااللمبورأختيارية  ة سوووياحيةرحل 
 دينار  12ساعات للشخص  3الرحلة لمدة 

 دينار  17ساعات للشخص  6الرحلة لمدة 

مباني الساحرة في ساحة االستقالل. ومن ير وزيارة القصور الملكية والمتاحف وال االنطالق الكتشاف المدينة الساحرة، حيث تمتزج الحضارة الماليزية القديمة بالحديثة

 وفي المساء العوودة الوى الفنودق زيارة بعن المصان  المخصصة بالصناعات اليدوية. ومن ير لعطاء بعن الوقت لاللتقاط بعن الصور التذكارية بقرب أبراج الباترون الرائعة.

 للمبيت .

 

  الرحلة الثانية

    دينار 19للشخص دينة ترفيهية  )جنتنج هايالند ( رحلة سوووياحية أختيارية  الى أعلى م
 ساعات  6الرحلة لمدة 

قوت كوافي ير التوجب بلولة أختيارية الوى اعلوى مدينوة ترفيهيوة بالعوالر جنتنوص و الصوعود اليهوا بالتلفريوك و االسوتمتاع بالمنواظر الخالبوة و اتاحوة واإلفطار في الفندق 

 هات و غيرها من وسائل الترفيب. العودة للفندق و باقي اليوم حرللراحة و النشاطات الفردية و التسوق و المبيت بالفندق.لالستمتاع بمدينة المالهي و الكازينو

 

 الرحلة الثالثة

 دينار 32للشخص الى ) مدينة األلعاب المائية ( أختيارية رحلة سوووياحية 
 ساعات  6الرحلة لمدة 

و االستمتاع بمرافوق الفنودق المميوزة مثول   باقي اليوم حر للراحة و االسترخاء تيارية الى مدينة األلعاب المائية ) سيالنلور (  اإلفطار في الفندق و األنطالق  برحلة أخ

 ،  و بالمساء المبيت بالفندق. الحدائق و الملمعات التلارية و غيرها من مرافق الفندق
 

   الرحلة الرابعة

 دينار 37لشخص لت المضيئة الى الفراشا أختيارية  رحلة سوووياحية 
 ساعات  8الرحلة لمدة 

،  و مشاهدة أجمل و أروع مناظر طبيعية للفراشات المضيئة اإلفطار في الفندق و من ير وقت حر للنشاطات الفردية , و في المساء القيام برحلة الى الفراشات المضيئة بالقارب    

 و بالمساء المبيت بالفندق.

   

   الرحلة الخامسة

 دينار     48نيلارا للشخص  ديقة الحيوانات  ح
 ساعات  6الرحلة لمدة 

  نيلاراحديقة الحيواتات   األنطالق  برحلة أختيارية الى االفطار في الفندق،

 و بالمساء المبيت بالفندق. ،  دوالر  30الدخولية للشخص 

 

   ةسادسالرحلة ال

  دينار 28 للشخصالى مدينة األضواء   مساءا   ياحيةووورحلة س
 ساعات  4الرحلة لمدة 

   ،  و بالمساء المبيت بالفندقو مشاهدة أجمل و أروع المناظر المضيئة المدينة المضيئة   I Cityالى  أختيارية في المساء القيام برحلة
  

 لسابعة الرحلة ا

 دينار 67للشخص   المقعد على النافذة   evolving restaurant kl toweratmosphere 360 r في أشهر مطعر في كوااللمبور ) المطعر الدوار  مساءا غداء أو عشاء 
 عصرا  3و نصف ظهرا لغاية  11فترة الغداء بين 

  و نصف مساءا 10و نصف مساءا  لغاية  6فترة العشاء  بين 
   و بالمساء المبيت بالفندق ، مشاهدة أجمل و أروع المناظر من أعلى المطعر  المطعر الدوار و أختياريفي المساء القيام بعشاء 

  
   الثامنةالرحلة 

 دينار 28للشخص الى الحدائق     ياحيةووورحلة س
 ساعات  4الرحلة لمدة 

  ،  و بالمساء المبيت بالفندقو مشاهدة أجمل الحدائق و األزهار ساعات  4الى الحدائق لمدة  أختيارية القيام برحلة

  
    التاسعةالرحلة 

 دينار 25للشخص  مساءا م  عشاء   ياحيةووورحلة س
 ساعات  3الرحلة لمدة 

  ،  و بالمساء المبيت بالفندقمساءا م  عشاء و حضور عرض فلكلوري  أختيارية القيام برحلة


