برنامج سياحي
برنامج  10ليالي –  11يوم
( كوااللمبور– لنكاوي – بينانك )

اليوم االول  :االستقبال في مطار العاصمة الماليزية كوااللمبور من قبل مندوب شركتنا ثم التوجه الى الفندق في المثلث الذهبي في
شارع العرب.
اليوم الثاني  :بعد االفطار الصباحي القيام بجولة الى المعالم السياحية الرئيسية للعاصمة كوااللمبور والتي تشمل والتقتصر على
( منطقة االبراج  ,قصر الملك  ,ساحة االحتفاالت الكبرى  ,نصب الجندي المجهول  ,المسجد الوطني  ,حديقتي الطيور والفراشات
 ,منارة كوااللمبور وعالم ما تحت البحر ) .
اليوم الثالث  :المغادرة جوا الى جزيرة لنكاوي  ..عند الوصول التوجه الى الفندق الستالم السكن  ,ثم التوجه الى الجوله
النهرية ( منكروف ) والتي تشمل ( كهف الخفافيش  ,اطعام الصقور  ,حديقة االسماك  ,الغابات المائية  ,كهف التماسيح ) واخرى
اليوم الرابع  :بعد االفطار التوجه الى الجوله البحرية والتي تشمل ( جزيرة المرأه العذراء  ,جزيره القردة  ,جزيرة النسور ,
جزيرة االفاعي )  ...ثم التوجه الى الفندق ألخذ قسط من الراحة قبل البدء بالجولة البريه والتي تشمل ( التلفرك  ,حديقة
التماسيح  ,حديقة الفواكه  ,استعراض الفيله  ,الشالالت  ,االبار السبعة ) واخرى ....
اليوم الخامس  :بعد األفطار التوجه الى محطة الفيري للوصول عبر البحر الى جزيرة بينانك  ...االستقبال من قبل ممثلنا والتوجه
الى الفندق ..
اليوم السادس  :بعد األفطار القيام بجولة الى المعالم الرئيسية للجزيرة والتي تشمل (مزارع الفواكه والبهارات  ,معبد األفاعي ,
مصنع المجوهرات و مرتفع الجزيرة الذي يتم الصعود اليها بواسطة قطار خاص ) غيرها ...
اليوم السابع  :بعد االفطار التوجه الى مطار بينانك للعودة الى كوااللمبور ..
اليوم الثامن  :سنواي الكون – بعد االفطار التوجه الى المجمع الذي يحتوي على مدينتي العاب يابسه ومائية ( يتوجب اصطحاب
مالبس سباحة لمن يريد الدخول الى مدينة األلعاب المائية ) ومجمع تسويقي فخم يضم حلبة التزحلق على الجليد ...
اليوم التاسع  :بعد االفطار التوجه الى مرتفعات كنتنك هايلند قبل الوصول الى المرتفع زيارة معبد الكهوف المشهور باتو كيف
والذي يحتوي على درج طويل من  272درجة وفي نهايته كهف ضخم ثم مزرعة الفراولة  ,معرض الساعات  ,حديقة
الشوكوالتة  ,مناحل العسل قبل التوجه الى محطة التلفريك للوصول الى قمة المرتفع الواقع على ارتفاع  6000قدم فوق مستوى
سطح البحر والذي يضم مدينتي العاب داخليه وخارجيه وفنادق ومطاعم ووسائل تسلية اخرى متعددة ....
اليوم العاشر  :جوالت حرة ألغراض التسوق..
اليوم الحادي عشر  :التوجه الى مطار العاصمة كوااللمبور للعودة الى أرض الوطن بعون هللا .
البرنامج يشمل
•االقامة في العاصمة كوااللمبور فندق  5نجوم مع وجبات االفطار .
• االقامة في الجزر فنادق  4نجوم مع وجبات االفطار .
• النقل الداخلي من والى المطارات واألماكن المبينة .
• الجوالت كما مبين في البرنامج .
•النقل بلطائرة الى جزيرة لنكاوي وبلعكس .
•أجور العبارة من لنكاوي الى بينانك .
•حقيبة سفر داخلية .
•شريحة اتصال ماليزيا .
•هدايا مقدمة من الشركة .
البرنامج ال يشمل
•اجور الدخول الى األماكن السياحية ( الن ذلك يعود الى رغبات السائح الشخصية ) .
•اكراميات عمال التحميل والسواق  .الطلبات الشخصية االضافية ( النداءات الهاتفية والمكوى والوجبات االضافية والمشروبات وغيرها في
الفندق وخارجه ) .
• وجبات الطعام عدا وجبة االفطار في الفنادق .
•أجور الدخول الى الجوالت البحرية والنهرية .

