برنامج سياحي
 7ليالي –  8ايام
( العاصمة كوااللمبور )
اليوم االول  :االستقبال في مطار العاصمة الماليزية كوااللمبور من قبل مندوب شركتنا ثم التوجه الى الننىدف فىي المثاىذ الىفيبي فىي شىار
العرب.
اليوم الثاني  :بعد االفطار الصباحي القيام بجولة ال المعالم السياحية الرئيسية لاعاصىمة كوااللمبىور والتىي تشىمل والتقتصىر اى ( منطقىة
االبراج  ,قصر الماك  ,ساحة االحتناالت الكبرى  ,نصب الجندي المجهول  ,المسجد الوطني  ,حديقتي الطيور والنراشات  ,منارة كوااللمبور
و الم ما تحت البحر ) .
اليوم الثالذ  :بعد االفطار التوجه ال مرتنعات كنتنك ياياند قبل الوصول ال المرتنع زيارة معبد الكهوف المشهور باتو كيف والفي يحتوي
ا درج طويل من  272درجة وفي نهايته كهف ضخم ثم مزر ة النراولة  ,معرض السىا ات  ,حديقىة الشىوكوالتة  ,مناحىل العسىل قبىل
التوجه ال محطة التانريك لاوصول ال قمة المرتنع الواقع ا ارتنا  6000قىدم فىوف مسىتوى سىطب البحىر والىفي يضىم مىدينتي العىاب
داخايه وخارجيه وفنادف ومطا م ووسائل تساية اخرى متعددة  (....اما َ ان االلعاب الخارجة مغاقة حاليا َ ال سنة ) 2016
اليوم الرابع  :أفاموسا – صباحا التوجه ال منتجع افاموسا السياحي الواقع في والية مالكا العاصمة القديمة لماليزيا التي تبعد حوالي 120
كم ن كوااللمبور لزيارة الحديقة المنتوحة ( سناري) ومشايدة العروض المختانة ...
اليوم الخامس  :بعد االفطار الصباحي التوجه ال مدينة بتراجايا لاتمتع بمشايدة المناظر الطبيعية الخالبة الممزوجة بنن العمارة الحديثة...
تضم المدينة معظم الوزارات والمقرات الحكومية اضافة ال االحياء السكنية والخدمات التكمياية الماحقة بالمدينة مع جامعين كبيرين مطاين
ا البحيرة الكبيرة الرئيسية ..ممكن القيام بجولة في البحيرة بواسطة الزوارف المهيئة لهفا الغرض ...
بعد فلك التوجه لزيارة مجمع الماينز التسويقي المرتبط ببحيرة من جهتين ترتبط بالسوف بواسطة نهر يمر وسط السوف كما ان ينالك
جوالت نهرية من السوف ال البحيرة المجاورة  ...ممكن مشايدة رض النافورات الراقصة مساء وكفلك المدينة الثاجية في ننس المجمع..
اليوم السادس  :سنواي الكون – بعد االفطار التوجه ال المجمع الفي يحتوي ا مدينتي العاب يابسه ومائيىة (يتوجىب اصىطحاب مالبىس
سباحة لمن يريد الدخول ال مدينة األلعاب المائية  )..ومجمع تسويقي فخم يضم حابة التزحاق ا الجايد ...
اليوم السابع  :جوالت حرة ألغراض التسوف..
اليوم الثامن  :التوجه ال مطار العاصمة كوااللمبور لاعودة ال أرض الوطن بعون هللا .
البرنامج يشمل :
•االقامة في العاصمة كوااللمبور فندف  5نجوم مع وجبات االفطار .
• الجوالت كما مبين في البرنامج .
•حقيبة سنر داخاية .
•شريحة اتصال ماليزيا .
•يدايا مقدمة من الشركة .
البرنامج ال يشمل :
•اجور الدخول ال األماكن السياحية ( الن فلك يعود ال رغبات السائب الشخصية ) .
•اكراميات مال التحميل والسواف .
•الطابات الشخصية االضافية ( النداءات الهاتنية والمكوى والوجبات االضافية والمشروبات وغيريا في النندف وخارجه ) .
•وجبات الطعام دا وجبة االفطار في الننادف .

