برنامج سياحي
برنامج  9ليالي –  10ايام
( العاصمة كوااللمبور– جزيرة صباح )
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  :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  (....علما َ ان االلعاب الخارجة مغلقة حاليا َ الى سنة ) 2016
اليوم الرابع  :بعد االفطار مغادرة الفندق والتوجه الى المطار للوصول الى والية صباح عاصمتها ( كوتا كينا بالو )  ,ومن ثم االستقبال من
قبل ممثلنا في المطار للتوجه الى الفندق ...
يوم حر لألستمتاع بلجزيرة ....
اليوم الخامس  :بعد االفطار المغادرة للقيام بجولة ترفيهية لألطالع على االماكن السياحية في الجزيرة  .والتي تشمل ( محمية القرود (رجل
الغابة )  ,محمية دانوم  ,نهر بيداس  ,منتجع تونكو عبد الرحمن ) ....
اليوم السادس  :يوم حر لألستمتاع باللعاب المائية ( الجسكي  ,دبابة الماء  ,بنانا بيج  ,الغوص  ,السباحة )  .....ثم التوجه الى مطار صباح
للعودة الى كوااللمبور ..
اليوم السابع  :بعد االفطار الصباحي التوجه الى مدينة بتراجايا للتمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخالبة الممزوجة بفن العمارة الحديثة ...تضم
المدينة معظم الوزارات والمقرات الحكومية اضافة الى االحياء السكنية والخدمات التكميلية الملحقة بالمدينة مع جامعين كبيرين مطلين على
البحيرة الكبيرة الرئيسية ..ممكن القيام بجولة في البحيرة بواسطة الزوارق المهيئة لهذا الغرض ...
بعد ذلك التوجه لزيارة مجمع الماينز التسويقي المرتبط ببحيرة من جهتين ترتبط بالسوق بواسطة نهر يمر وسط السوق كما ان هنالك جوالت
نهرية من السوق الى البحيرة المجاورة  ...ممكن مشاهدة عرض النافورات الراقصة مساء وكذلك المدينة الثلجية في نفس المجمع..
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  :جوالت حرة ألغراض التسوق..
اليوم العاشر  :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 بالطائرة من كوااللمبور الى جزيرة صباح وبالعكس .
•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 .

