
 

 

 كوااللمبور + جزيرة بینانج
 أيام  9

   :األول  الیوم 
 مغادرة المطار للتوجه الى مالیزيا 

 
 مدينة كوااللمبو : الثاني الیوم 

 المبیت في كوااللمبور 
 االســتقبال مــن قبــل منــدوبنا ،و التوجــه الــى الفنــدقمدينــة كوااللمبــور و والوصــول الــى 

 واستالم الغرف وفي المساء المبیت  
 

 :     الثالث الیوم 
 في مدينة كوااللمبورأختیارية  یاحیةـــس رحلة 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 االستقالل. ومن ثم زيارة بعض المصانع المخصصة بالصناعات الید
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 بجواإلفطار في الفندق 

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 بالفندقحرللراحة و النشاطات الفردية و التسوق و المبی
 
   

   ) صن واي الجون(مدينة األلعاب المائیة الى  أختیارية یاحیةـــرحلة س:   الخامس  الیوم 
 المبیت في كوااللمبور 

أجمل مدينة ألعاب مائیـة فـي مالیزيـا و  الى أختیارية برحلةثم التوجه اإلفطار في الفندق 
  العودة للفندق   التمتع بمرافق المنتجع و في المساء 

 
  بینانج جزيرة   : السادس  الیوم 

 المبیت في جزيرة بینانج 
ــدق, ــى  اإلفطــار فــي الفن ــانجوقــت حــر لحــین موعــد المغــادرة ال , الوصــول  بالطــائرة بین

 استالم الغرف وفي المساء المبیت  واالستقبال من قبل مندوبنا ،و االنتقال الى الفندق و
 
 

          / أو رحلة الى جزيرة القرود  بینانج جزيرة  في أختیارية  سیاحیة رحلة :  السابعالیوم  
 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
 واالستجمام ،  و بالمساء المبیت بالفندق.

  
   بینانججزيرة في  أختیارية یاحیةـــرحلة س :الثامن  الیوم  

 المبیت في جزيرة بینانج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 + جمیع المواصالت )  األقامة  +  تذكرة الطیرانجمیع األسعار تشمل (

لزيـارة ھـذه الجزيـرة الجمیلـة،وباقي  أختیاريـة اإلفطار في الفندق, والقیام بجولة سیاحیة
 الیوم حر واالستجمام ،  و بالمساء المبیت بالفندق.

 
 المغادرة   :      التاسع الیوم 

 العودة الى أرض الوطن . 

 للشخص الغرفة المزدوجة  

 الفنادق

 كوااللمبور
 لیالي   4

 جزیرة بینانج
 لیالي  3

  
 

  2019-11-30لغاية  1-9
 د.أردني  855

 دوالر أمر��ي  1070
 

 دینار    26ینانج  للشخص ألضافة لیلة في ب 
 دینار  20ألضافة لیلة في كوااللمبور للشخص 

 
 

ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel  
4**** Deluxe 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم
األقامة في سويت ديلوكس في كوااللمبور      

نجوم ( اذا تم الحجز قبل شھر على  5في فندق 
 ) األقل

 
 

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

centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateI
n= 

Holiday Inn Resort Penang  
4**** Deluxe 

 الفندق على البحر 
 تقییم جید جدا على بوكینج دوت كوم 

  Sea View room  
 غرفة مطلة على البحر  

 
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/penang/penmy/

hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-MY-_-PENMY 

 
  2019-11-30لغاية  1-9

 د.أردني 885

Park Royal  
5*****   

 كوم  تقییم جید جدا على بوكینج دوت
 

األقامة في سويت ديلوكس في كوااللمبور في       
 فندق  5  نجوم أخر ( اذا تم الحجز قبل شھر على األقل   

 
 

Lexis Suite Penang 
5*****   

 على بوكینج دوت كومرائع تقییم 
Executive Pool Suite   
     سویت مع بركة خاصة

 
 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/penang/penmy/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-MY-_-PENMY
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/penang/penmy/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-MY-_-PENMY


 

 

 

 

         

 

 

 دینار   39ألضافة لیلة في بینانج  للشخص  
 دینار  30للشخص كوااللمبور ألضافة لیلة في 

 

 

 
https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-kuala-

lumpur.html      
 

https://www.lexissuitespenang.com/     

 للشخص الغرفة المزدوجة  

 الفنادق

 كوااللمبور
 لیالي   4

 جزیرة بینانج
 لیالي  3

  
 

  2019-11-30لغاية  1-9
 د.أردني 1035

  
 

  
 دینار   55ینانج  للشخص  ألضافة لیلة في ب

 دینار  45للشخص كوااللمبور ألضافة لیلة في 
 

JW Marriott 
5*****   

 على بوكینج دوت كوم ممتاز تقییم 
Deluxe Room   

 غرفة ديلوكس  
 

  
https://www.marriott.com/hotels/travel/kuldt-jw-marriott-

hotel-kuala-lumpur/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2  

Shangri La Rasa Sayang Resort Penang  
5***** Deluxe 

 لفندق على البحر ا
 على بوكینج دوت كومرائع تقییم 

  Sea View room  
 غرفة مطلة على البحر  

 
https://www.shangri-la.com/penang/rasasayangresort/   

 **** ننصح جمیع المسافرین عائالت و شھر العسل الحجز قبل شھرین على األقل من تاریخ السفر
 لضمان توفر الفنادق و مقاعد الطیران   

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://www.lexissuitespenang.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/kuldt-jw-marriott-hotel-kuala-lumpur/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.marriott.com/hotels/travel/kuldt-jw-marriott-hotel-kuala-lumpur/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.marriott.com/hotels/travel/kuldt-jw-marriott-hotel-kuala-lumpur/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.shangri-la.com/penang/rasasayangresort/


 

 

 
 ي:األسعار تشمل االت

 
  الى كوااللمبور تذكرة الطائرة الدولیة  -

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

 
 كتیب سیاحي عن مالیزيا باللغه العربیة  -

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

 
 مع وجبة األفطار  لیالي في كوااللمبور)   4ة  (االقام -

 
 مالیزيا  االستقبال والتوديع في جمیع مطارات -

 
 مالحظات ھامة  ***

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

  
 
 

 ** أو اي جنسیة عربیة الفلسطیني أو الجواز  للجواز األردني ال تحتاج الى فیزا مالیزيا** 
  
 
 
 
 
 
 

 للشخص أسعار الرحالت األختیارية
 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 )  
 عشاء في المطعم الدوار كوااللمبور 

 
 دينار  63

 دينار  35 لعاب المائیة كوااللمبور رحلة سیاحیة الى مدينة األ
 

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

  دينار  43 رحلة ســـیاحیة الى أفاموسا  
 دينار  28 ساعات  7سیارة مع سائق لیوم كامل في كوااللمبور تشمل الوقود لمدة 

 
 الحیوانات تشمل تذكرة الدخول رحلة سیاحیة الى حديقة 

 
 دينار  33

 
 جزيرة بینانج    في رحلة ســـیاحیة 

 
 دينار  17

 دينار  37 جزيرة بینانج  الى جزيرة القرود   في رحلة ســـیاحیة   
 

 


