
 

 

 
 مالیزيا و الجزر

 يوم 11
   :األول  الیوم 

 مغادرة المطار للتوجه الى مالیزيا 
 

 مدينة كوااللمبو : الثاني الیوم 
 المبیت في كوااللمبور 

 االســتقبال مــن قبــل منــدوبنا ،و التوجــه الــى الفنــدقمدينــة كوااللمبــور و الــى والوصــول 
 واستالم الغرف وفي المساء المبیت  

 
 في مدينة كوااللمبورية أختیار یاحیةـــس رحلة:    الثالث الیوم 

 المبیت في كوااللمبور 
اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الساحرة، حیـث تمتـزج الحضـارة المالیزيـة 

ــة ــة بالحديث ــي ســاحة  القديم ــاني الســاحرة ف ــاحف والمب ــة والمت ــارة القصــور الملكی وزي
وية. ومن ثم إعطاء بعض نع المخصصة بالصناعات الیداالستقالل. ومن ثم زيارة بعض المصا

العـودة الـى  الوقت لاللتقاط بعض الصور التذكارية بقرب أبراج الباترون الرائعة. وفي المساء
 الفندق.

 
   الى أعلى مدينة ترفیھیة  (جنتنج ھايالند ) أختیارية یاحیةـــرحلة س:   الرابع  الیوم  

 المبیت في كوااللمبور 
الى اعلـى مدينـة ترفیھیـة بالعـالم جنتنـغ و أختیارية لة ثم التوجه بجولفندق ر في ااإلفطا

الصــعود الیھــا بالتلفريــك و االســتمتاع بالمنــاظر الخالبــة و اتاحــة وقــت كــافي لالســتمتاع 
بمدينة المالھي و الكازينوھات و غیرھا من وسائل الترفیه. العودة للفنـدق و بـاقي الیـوم 

 ت بالفندقالفردية و التسوق و المبی حرللراحة و النشاطات
 

 النجكاويجزيرة  :    الخامس  الیوم 
 المبیت في جزيرة النجكاوي

, الوصـول  بالطـائرة النجكـاويوقـت حـر لحـین موعـد المغـادرة الـى  اإلفطار فـي الفنـدق,
واالستقبال من قبل مندوبنا ،و االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المسـاء المبیـت 

. 
         رحلة أختیارية كروز بحري مع عشاء باربكیوجكاوي النجزيرة   :  السادس م یوال

 المبیت في جزيرة النجكاوي
 .و في المساء رحلة أختیارية في الجزيرة  اإلفطار في الفندق,

 
      النجكاويجزيرة في  أختیارية یاحیةـــرحلة س :  السابعالیوم  

 المبیت في جزيرة النجكاوي
لزيـارة ھـذه الجزيـرة الجمیلـة،وباقي  أختیاريـة ة سیاحیةلفندق, والقیام بجولر في ااإلفطا

 الیوم حر واالستجمام ،  و بالمساء المبیت بالفندق.
 

 بینانججزيرة  :    الثامن الیوم 
 المبیت في جزيرة بینانج 

ل ستقبال من قبـ , الوصول واال وقت حر لحین موعد المغادرة الى بینانج بالقارب اإلفطار في الفندق,
 االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المساء المبیت مندوبنا ،و

 
          / أو رحلة الى جزيرة القرود  بینانج جزيرة في  أختیارية  سیاحیة رحلة :  التاسعالیوم  

 المبیت في جزيرة بینانج 
ــیاحیة ــة س ــام بجول ــدق, والقی ــي الفن ــار ف ــرة ال اإلفط ــذه الجزي ــارة ھ ــر لزي ــوم ح ــة،وباقي الی جمیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 + جمیع المواصالت )  األقامة  +  تذكرة الطیرانجمیع األسعار تشمل (

 

 ستجمام ،  و بالمساء المبیت بالفندق.واال
 

  بینانج جزيرة في  أختیارية  سیاحیة رحلة :  العاشرالیوم  
 المبیت في جزيرة بینانج 

ــیاحیة ــة س ــام بجول ــدق, والقی ــي الفن ــار ف ــر  اإلفط ــوم ح ــة،وباقي الی ــرة الجمیل ــذه الجزي ــارة ھ لزي
 الفندق.واالستجمام ،  و بالمساء المبیت ب

 
 المغادرة   :    ر الحادي عش الیوم 

 العودة الى أرض الوطن . 

 

CITY   نوع الغرفة  اسماء الفنادق  
  للشخص في الغرفة المزدوجة

 
LANGKAWI 

 نجكاويجزيرة ال

 
ADYA LANGKAWI  ( 4* Deluxe ) 
 
http://adyahotel.com.my/ 

 
Deluxe sea View 

 مطلة على البحر ديلوكس  
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900 JD   
  

 

 
KUALA 
LAMPUR 

 
PNB PERDANA  HOTEL & SUITE   ( 4 * Deluxe   
 https://www.pnbperdanaonthepark.com/     
   

 
01 BEDROOM STUDIO PREMEIR 

 شقة بغرفة واحدة 
 

األقامة في سويت ديلوكس      
نجوم  5 في كوااللمبور في فندق

 ) اذا تم الحجز قبل شھر على األقل (
 
PENANG 

 بینانججزيرة 

 
 MERCURE PENANG   ( 4 * Deluxe )  
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B4R7-
mercure-penang-beach/index.shtml  

 
Superior  Room 

       سوبريور    
  

CITY HOTELS ROOM TYPE  
  للشخص في الغرفة المزدوجة

 
LANGKAWI 
 جزيرة النجكاوي

 
ADYA LANGKAWI  ( 4* Deluxe ) 
 
http://adyahotel.com.my/ 

 
Deluxe sea View 

 مطلة على البحر ديلوكس  
 

   
  2019-11-30لغاية  1-9

  

950 JD   

 

 
KUALA 
LAMPUR 

 
PNB PERDANA  HOTEL & SUITE   ( 4 * Deluxe 
)   https://www.pnbperdanaonthepark.com/     
   

 
01 BEDROOM STUDIO PREMEIR    

 شقة بغرفة واحدة      
األقامة في سويت ديلوكس في 

 نجوم  5كوااللمبور في فندق 
  اذا تم الحجز قبل شھر على األقل 

 
PENANG 

 بینانججزيرة 

 
HOLIDAY INN RESORT BEACH  ( 4 * Deluxe )  
https://penang.holidayinnresorts.com/     

 
Sea View room 

 مطلة على البحر 

 عرض رائع  

http://adyahotel.com.my/
https://www.pnbperdanaonthepark.com/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B4R7-mercure-penang-beach/index.shtml
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-B4R7-mercure-penang-beach/index.shtml
http://adyahotel.com.my/
https://www.pnbperdanaonthepark.com/
https://penang.holidayinnresorts.com/


 

 

 

 
 

 

CITY HOTELS ROOM TYPE  
  للشخص في الغرفة المزدوجة

 
LANGKAWI 

 ويجزيرة النجكا

 
ADYA LANGKAWI  ( 4* Deluxe ) 
http://adyahotel.com.my/ 

 
Deluxe sea View 

 مطلة على البحر ديلوكس  

   
  2019-11-30لغاية  1-9

  

985 JD   

 

 
KUALA 
LAMPUR 

 
PNB PERDANA  HOTEL & SUITE   ( 4 * Deluxe 
)   https://www.pnbperdanaonthepark.com/     
   

 
01 BEDROOM STUDIO PREMEIR    

 شقة بغرفة واحدة      
 

األقامة في سويت ديلوكس في 
 نجوم  5دق فن كوااللمبور في

 اذا تم الحجز قبل شھر على األقل 
 
PENANG 

 بینانججزيرة 

 
LEXIS SUITE   ( 5 * )  
  
https://www.lexissuitespenang.com/rooms-
suites  

 
Executive Pool Suite  

 سويت مع بركة خاصة 

CITY HOTELS ROOM TYPE  
  للشخص في الغرفة المزدوجة

 
LANGKAWI 
 جزيرة النجكاوي

 
BERJAYA ANGKAWI RESORT ( 5* ) 
http://www.berjayahotel.com/langkawi/  

 
Rain forest Chalet  

 وسط الغابة  شالیه  
  

   
  2019-11-30لغاية  1-9

  

1035 JD   
  

KUALA 
LAMPUR 

 
PARK ROYAL   HOTEL   ( 5 *)  شارع العرب    
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-
lumpur.html      

 
Superior  Room 

       سوبريور     
   

 
PENANG 

 بینانججزيرة 

 
HOLIDAY INN RESORT BEACH  ( 4 * Deluxe )  
https://penang.holidayinnresorts.com/     

 
Sea View room 

 مطلة على البحر 
 

CITY HOTELS ROOM TYPE  
  ةللشخص في الغرفة المزدوج

 
LANGKAWI 
 جزيرة النجكاوي

 
BERJAYA ANGKAWI RESORT ( 5* ) 
http://www.berjayahotel.com/langkawi/  

 
Rain forest Chalet  

 وسط الغابة  شالیه  

   
  2019-11-30لغاية  1-9

  

1120 JD   
  

KUALA 
LAMPUR 

 
PARK ROYAL   HOTEL   ( 5 *)  شارع العرب    
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-
lumpur.html      

 
Superior  Room 

       وبريور س    

http://adyahotel.com.my/
https://www.pnbperdanaonthepark.com/
https://www.lexissuitespenang.com/rooms-suites
https://www.lexissuitespenang.com/rooms-suites
http://www.berjayahotel.com/langkawi/
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-lumpur.html
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-lumpur.html
https://penang.holidayinnresorts.com/
http://www.berjayahotel.com/langkawi/
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-lumpur.html
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-lumpur.html


 

 

 
 ي:األسعار تشمل االت

 
   الى كوااللمبور تذكرة الطائرة الدولیة  -

 
   ر )كوالمبو - + بینانج النجكاوي -كوالمبور (   الداخلیة تذكرة الطائره -

 
 تذكرة القارب يین النجكاوي و بینانج  -

 
 كتیب سیاحي عن مالیزيا باللغه العربیة  -

 
  مع وجبة األفطار   النجكاويجزيرة في لیالي  ) 3 ة  (االقام -

 
 مع وجبة األفطار   بینانججزيرة في لیالي  ) 3 ة  (االقام -
 
 ار جبة األفطمع و في كوااللمبورلیالي  ) 3 ة  (االقام -

 
 مالیزيا  االستقبال والتوديع في جمیع مطارات -

 
 مالحظات ھامة  ***

 .أو ألي جنسیة عربیةمالیزيا ال تحتاج الى فیزا مسبقة للجواز األردني أو الفلسطیني  -
  شھور على األقل من تاريخ السفر  6صالحیة جواز السفر  -

  
 لفلسطیني **الجواز ا ال تحتاج الى فیزا للجواز األردني أو مالیزيا** 

 
 
 

 أسعار الرحالت األختیارية للشخص
 وصف الرحلة

 
السعر للشخص 
 بالدينار األردني 

 رحلة ســـیاحیة أختیارية في مدينة كوااللمبور
 

 دينار  15

 دينار  25  رحلة ســـیاحیة أختیارية الى أعلى مدينة ترفیھیة  (جنتنج ھايالند )  
  م الدوار كوااللمبورعشاء في المطع

 
 دينار  63

 دينار  35 رحلة سیاحیة الى مدينة األلعاب المائیة كوااللمبور 
 

 دينار  38 رحلة ســـیاحیة أختیارية الى مدينة األلعاب المائیة (صن واي الجون )  
 

  دينار  43 رحلة ســـیاحیة الى أفاموسا  
 دينار  28 عات سا 7مل الوقود لمدة سیارة مع سائق لیوم كامل في كوااللمبور تش

 
 رحلة سیاحیة الى حديقة الحیوانات تشمل تذكرة الدخول 

 
 دينار  33

 
 دينار  20 جزيرة النجكاوي    في رحلة ســـیاحیة أختیارية 

 
 دينار  56 جزيرة النجكاوي رحلة أختیارية كروز بحري مع عشاء باربكیو       

 
PENANG 

 بینانججزيرة 

 
SHANGRI LA RASA SAYANG BEACH  ( 5 * 
Deluxe )  
https://penang.holidayinnresorts.com/     

  
Deluxe Garden View 

       غرفة ديلوكس        

https://penang.holidayinnresorts.com/


 

 

 
 دينار  49 ي النجكاويفالى كھف الوطاويط  رحلة ســـیاحیة أختیارية 

 
 جزيرة بینانج    في رحلة ســـیاحیة 

 
 دينار  17

 دينار  37 جزيرة بینانج  الى جزيرة القرود   في رحلة ســـیاحیة   
 

 


