
 جزيرة بالي و مالیزيا
  أيام 9 

 :األول  الیوم 
مغادرة المطار للتوجه الى مالیزيا 

 كوااللمبور   :الثاني  الیوم 
 المبیت في كوااللمبور 

 و االسـتقبال مـن قبـل منـدوبنا ،و التوجـه الـى الفنـدق مدينـة كوااللمبـوروالوصول الـى 
 واستالم الغرف وفي المساء المبیت  

 في مدينة كوااللمبورأختیارية  یاحیةـــس رحلةمدينة كوااللمبور / : الثالث    الیوم 
 المبیت في كوااللمبور 

اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الساحرة، حیث تمتزج الحضـارة المالیزيـة 
ــارة القصــور الملكیــة والمتــاحف والمبــاني الســاحرة فــي ســاحة  القديمــة بالحديثــة وزي

لمخصصـة بالصـناعات الیدويـة. ومـن ثـم إعطـاء االستقالل. ومن ثم زيارة بعض المصـانع ا
 بعض الوقت لاللتقاط بعـض الصـور التذكاريـة بقـرب أبـراج البـاترون الرائعـة. وفـي المسـاء

 العودة الى الفندق.

الى أعلى مدينة ترفیھیة  (جنتنج ھايالند   أختیارية یاحیةـــرحلة سالرابع :  الیوم  
 المبیت في كوااللمبور 

الى اعلى مدينة ترفیھیـة بالعـالم جنتنـغ و أختیارية ثم التوجه بجولة دق اإلفطار في الفن
الصعود الیھـا بالتلفريـك و االسـتمتاع بالمنـاظر الخالبـة و اتاحـة وقـت كـافي لالسـتمتاع 
بمدينة المالھي و الكازينوھات و غیرھا من وسائل الترفیه. العودة للفندق و باقي الیـوم 

 و التسوق و المبیت بالفندقحرللراحة و النشاطات الفردية 

 جزيرة بالي الساحرة    :الخامس   الیوم 
 اوبود فیال مع بركةالمبیت في جزيرة بالي  

األفطار و من ثم وقت حل لحـین موعـد المغـادرة بالطـائرة الـى جزيـرة بـالي والوصـول  و 
 لمبیت  واستالم الغرف وفي المساء ا االستقبال من قبل مندوبنا ،و التوجه الى الفندق

   سفاري  لمدة يوم كامل مع غداء یاحیةـــسأختیارية  رحلة: السادس   الیوم 
 اوبود فیال مع بركةالمبیت في جزيرة بالي  

و من ثم رحلة سفاري مع غـدلء فـي المسـاء العـودة الـى الفنـدق  اإلفطار في الفندق,
 .للمبیت 

 يرة  في الحز أختیارية یاحیةـــس رحلة: السابع      الیوم 
 منتجعالمبیت في جزيرة بالي  

 .و في المساء رحلة أختیارية في الجزيرة  اإلفطار في الفندق,

في أوبود  أختیارية لمدة يوم كامل یاحیةـــس رحلة: الثامن  الیوم 
 منتجعالمبیت في جزيرة بالي  

 .و في المساء رحلة أختیارية في الجزيرة  اإلفطار في الفندق,

المغادرة   : لتاسع    ا  الیوم 
 المغادرة



 + جمیع المواصالت ) األقامة تذكرة الطیران + جمیع األسعار تشمل ( 
أسماء الفنادق 

للشخص في الغرفة  
كوااللمبور لیالي في  3 المزدوجة  لیالي في جزیرة بالي  2   

في منتجع    
 لیالي في جزیرة بالي 2

في اوبود  
ibis Kuala Lumpur City 

Centre Hotel  
( 4 * Deluxe ) 

تقییم رائع على بوكینج دوت 
 كوم

األقامة في غرفة ديلوكس  
في كوااللمبور في فندق 5 
نجوم ( اذا تم الحجز قبل 

 شھرين على األقل )

https://www.accorhotels.com/gb
/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-

city-
centre/index.shtml?adults=&chil

dren=&nights=&dateIn=

Mercure Kuta Beach-Bali  
4**** Deluxe 

 الفندق على البحر 
 منطقة كوتا 

 تقییم جید جدا على بوكینج دوت كوم
 غرفة دیلوكس 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3713-mercure-kuta-

bali/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn= 

The Light Exclusive Villas and SPA 
4**** Deluxe 
 منطقة سیمینیاك 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم

  فیال مع بركة خاصة سیمینیاك  

https://www.thelightvillas.com/

 2020-1-31لغایة  1-11-2019

 د.أردني 1200

 2020-01-8لغایة  20-12-2019
  د.أردني 1295

لیلة رأس السنة في بالي  أضافة 
مبلغ 145 دینار للشخص   

ibis Kuala Lumpur City 
Centre Hotel 
( 4 * Deluxe ) 

تقییم رائع على بوكینج دوت 
 كوم

األقامة في غرفة ديلوكس  
في كوااللمبور في فندق 5 
نجوم ( اذا تم الحجز قبل 

 شھرين على األقل )

https://www.accorhotels.com/gb
-lumpur-kuala-ibis-8732-/hotel

-city
centre/index.shtml?adults=&chil

dren=&nights=&dateIn=

Alam Bidadari Seminyak 
Villa 

4**** Deluxe 
یاك منطقة سیمین  

على بوكینج دوت كوم جید جداتقییم   
   فیال مع بركة خاصة    

https://alambidadariseminyak.com/

The Light Exclusive Villas and 
SPA 

4**** Deluxe 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم
   فیال مع بركة خاصة سیمینیاك    

https://www.thelightvillas.com/

 2020-1-31لغایة  1-11-2019

 د.أردني 1215

 2020-01-8لغایة  20-12-2019
  د.أردني 1295

أضافة  في بالي  لیلة رأس السنة
دینار للشخص   145مبلغ 
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ibis Kuala Lumpur City 
Centre Hotel 
( 4 * Deluxe ) 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم 
األقامة في سويت  

ديلوكس في كوااللمبور في  
فندق 5 نجوم ( اذا تم الحجز 

 قبل شھرين على األقل )

https://www.accorhotels.com/gb
-lumpur-kuala-ibis-8732-/hotel

-city
centre/index.shtml?adults=&chil

dren=&nights=&dateIn=

The Anvaya  
 5***** Deluxe

الفندق على البحر       
على بوكینج دوت كوم ئعراتقییم  

Deluxe Room   
 غرفة دیلوكس  

https://www.theanvayabali.com/
en/home

The Payogam Resort & Villa 
5*****   

على بوكینج دوت كوم جید جداتقییم   
ONE BEDROOM POOL VILLA 

  فیال  مع بركة خاصة اوبود 
 

https://www.balipayoganresort.co
m/

 2020-1-31لغایة  1-11-2019

 د.أردني 1255
 2020-01-8لغایة  20-12-2019

  د.أردني 1370

أضافة في بالي لیلة رأس السنة  
دینار للشخص   90مبلغ 

ibis Kuala Lumpur City 
Centre Hotel 
( 4 * Deluxe ) 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم 
األقامة في سويت  

ديلوكس في كوااللمبور في  
فندق 5 نجوم ( اذا تم الحجز 

 قبل شھرين على األقل )

https://www.accorhotels.com/gb
/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-

city-
centre/index.shtml?adults=&chil

dren=&nights=&dateIn=

The Anvaya  
 5***** Deluxe

الفندق على البحر   
على بوكینج دوت كوم رائعتقییم  

Deluxe Room   
 غرفة دیلوكس  

https://www.theanvayabali.com/
en/home

The Wolas Villa and Spa 
5**** Deluxe 
 منطقة سیمینیاك 

Villa, 1 Bedroom, Private Pool with Free  
على بوكینج دوت كوم رائعتقییم   

  فیال مع بركة خاصة سیمینیاك

https://www.thewolasvillas.com/

 2020-1-31لغایة  1-11-2019

 د.أردني 1285
 2020-01-8لغایة  20-12-2019

  د.أردني 1370

في بالي فندق لیلة رأس السنة  
دینار  130أضافة مبلغ أنفایا 

 للشخص  

ibis Kuala Lumpur City 
Centre Hotel 
( 4 * Deluxe ) 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم 
األقامة في سويت  

ديلوكس في كوااللمبور في  
فندق 5 نجوم ( اذا تم الحجز 

 قبل شھرين على األقل )

https://www.accorhotels.com/gb
-lumpur-kuala-ibis-8732-/hotel
-city

centre/index.shtml?adults=&chil
&dateIn=dren=&nights= 

The Anvaya  
 5***** Deluxe

الفندق على البحر   
Deluxe Room   
 غرفة دیلوكس  

على بوكینج دوت كوم ممتازتقییم 

https://www.theanvayabali.com/en/h
ome 

Puri Wulandari Boutique Resort & 
Spa 

4**** Super deluxe 
Pool Villa 

فیال  مع بركة خاصة اوبود 
على بوكینج دوت كوم ممتازتقییم   

http://www.hotelpuriwulandari.com/ 

 2020-1-31لغایة  1-11-2019

 د.أردني 1340
 2020-01-8لغایة  20-12-2019

  د.أردني 1570
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 اذا تغیرت األسعار وقت الحجز الفعلي لذلك یرجى عدم األحراج  جمیع األسعار أعاله على حسب توفر أمكانیة مقاعد الطیران و الفنادق 

 ي:عار تشمل االتاألس

و المحلیة تذكرة الطائرة الدولیة  -

تذكرة الطیران المحلیة من كوااللمبور الى بالي  -

) و لكن سنقوم بالمساعدة على تعديل األوقات على  اذا تغیر وقت الطیران الدولي أو المحلي من قبل شركة الطیران ( ال نتحمل اي مسؤولیة  -
 من قبل شركة الطیران  حسب األوقات الجديدة المقدمة 

   مع وجبة األفطار   في فیال مع بركة خاصة غیر مكشوفةبالي جزيرة في لیالي  ) 2 ة  (االقام -

 مع وجبة األفطار ساحلي منتجعبالي في جزيرة لیالي في  ) 2 ة  (االقام -

 مع وجبة األفطاركوااللمبور  لیالي في  ) 3 ة  (االقام -

 بسیارة خاصة و مالیزياطار بالي م لتوديع فياالستقبال وا -

بسیارة خاصة في بالي التنقل بین الفنادق  -

جمیع الضرائب  -

مالحظات ھامة  ***
 .أو ألي جنسیة عربیةأو الفلسطیني برقم وطني ال تحتاج الى فیزا مسبقة للجواز األردني أو مالیزيا  اندونیسیا -
 و ال نتحمل اي مسؤولیة في حال عدم صالحیة الجواز   لسفر شھور على األقل من تاريخ ا 6صالحیة جواز السفر  -
 ظھرا  2الى الفندق الساعة  الرسمي وقت الدخول -
ظھرا أو طلب تأخیر تسلیم الغرفة سیتم الدفع المباشر للفندق  12ظھرا ( و اذا تم تسلیم الغرفة بعد الساعة  12وقت تسلیم الغرفة الساعة  -

 و ال نتحمل اي مسؤولیة )   على حسب تسعیرة الفندق الرسمیة  

) و لكن سنقوم بالمساعدة على تعديل األوقات على  اذا تغیر وقت الطیران الدولي أو المحلي من قبل شركة الطیران ( ال نتحمل اي مسؤولیة  -
 حسب األوقات الجديدة المقدمة من قبل شركة الطیران  

 أو الجواز الفلسطیني ** برقم وطني ال تحتاج الى فیزا للجواز األردني و مالیزيا بالي** 


	 https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3713-mercure-kuta-bali/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=

