البرنامج السياحي لمدة  8أيام  7ليالي
كوااللمبور  -بينانغ










البرنامج يشمل ما يلي:
اإلقامة في فنادق  4و 5نجوم لمدة  7ليالي مع وجبات إفطار يومية.
طيران داخلي كوااللمبور – بينانغ – كوااللمبور
جميع التنقالت و التوصيالت المذكورة في الجدول
شريحة هاتف وانترنت مجانا.
سعر البرنامج األول  585دينار اردني للشخص الواحد في الغرفة الدبل
شعر البرنامج الثاني  510دينار اردني للشخص الواحد

الفنادق:
عدد
النجوم

المدينة
city

التاريخ
DATE

الفندق
Hotel

نوع الغرفة
Type room

Kuala
Lumpur

14-06-2018
17-06-2018

Dorsett Kuala
Lumpur

Deluxe

عدد
الليالي
Nights
3

*4

Penang

17-06-2018
21-06-2018

Park Royal

Superior

4

*5

Option 2
عدد
النجوم

المدينة
city

التاريخ
DATE

الفندق
Hotel

نوع الغرفة
Type room

Kuala
Lumpur

14-06-2018
17-06-2018

Platinum The Face
suite

2 Bedrooms

عدد
الليالي
Nights
3

*4

Penang

17-06-2018
21-06-2018

Park Royal

Superior

4

*5

برنامج المواصالت  +الجوالت المقترحة:

31-03-2018

االستقبال من قبل طاقم الفاروق في مطار كوااللمبور الدولي والتوصيل لفندق

01-04-2018

زيارة مدينة الصنواي الغون حيث يتواجد اكبر مدينة لأللعاب المائية في شرق أسيا
والعديد من األنشطة وركوب القوارب وبيت الرعب والسينما الموجودة بالشاطئ وزيارة
مول الصنواي بيراميد

02-04-2018

جولة لمدة  8ساعات ألهم المعالم السياحية في كوااللمبور( البرجين التوأم-منارة
كوااللمبور -عالم تحت البحار-حديقة الحيوانات-شالالت كوااللمبور)

03-04-2018

Free Day

04-04-2018

األنتقال من كوااللمبور و التوصيل الى المطار لالنطالق الى بينانغ و األستقبال في بينانغ
للتوصيل الى الفندق

05-04-2018

جولة لمدة  8ساعات ألهم المعالم السياحية في بينانغ( القطار الجبلي -هضبة بينانغ-شالالت

06-04-2018

جولة لمدة  8ساعات لزيارة أهم المعالم السياحية في بينانغ

07-04-2018

يتم االنتقال من الفندق إلى المطار الدولي لالنطالق إلى الوطن بالسالمة

بينانغ-حديقة التوابل-مصانع الشوكوالته)

مالحظة هامة:
 -1يرجى األخذ بعين االعتبار أن األسعار قابلة للزيادة بشكل بسيط وذلك الن األسعار تعتمد على تذاكر
الطيران وإمكانية تواجد الغرف بالفنادق علما بأن لم نقم بحجز أي شيء بعد .
 -2مواعيد تسجيل الدخول في جميع فنادق ماليزيا الساعة  2ظهرا  ,ومواعيد تسجيل الخروج الساعة
 12ظهرا.
 -3سعر البرنامج ال يشمل أسعار دخوليات األماكن السياحية.

