برنامج سيا ي
برنامج  8ليالي –  9ايام
( كوااللمبور– جزير 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 االفطاار الصابا ي القياام بجولاة الاى المعاالم السايا ية الرليساية للعاصامة كوااللمباور والتاي تشامل والتقتصار لاى ( منطقاة
االبراج  ,قصر الملك  ,سا ة اال تفاالت الكبرى  ,نصب الجندي المجهاول  ,المساجد الاوطني  ,اديقتي الطياور والفراشاات  ,مناار كوااللمباور
و الم ما ت ت الب ر ) .
اليوم الثالث  :المغادر جوا الى جزير لنكاوي  ..ند الوصول التوجه الى الفندق الساتمم الساكن  ,ثام التوجاه الاى م طاة الازوارق ياث تباد
الجوله النهرية ( منكروف ) والتي تشمل ( كهف الخفافيش  ,اطعام الصقور  ,ديقة االسماك  ,الغابات المالية  ,كهف التماسيح ) واخرى ..
اليوم الرابع  :بعد االفطار التوجه الى م طة الزوارق يث تبد الجوله الب رية والتي تشامل ( جزيار المار ا العاذرا  ,جزيارا القارد  ,جزيار
النسور  ,جزير االفا ي ) واخرى  ...ثم التوجه الى الفنادق خخاذ قساط مان الرا اة قبال الباد بالجولاة البرياه والتاي تشامل ( التلفارك  ,ديقاة
التماسيح  ,ديقة الفواكه  ,استعراض الفيله  ,الشمالت  ,االبار السبعة ) واخرى ....
اليوم الخامس  :بعد اخفطار التوجه الى م طة الفيري للوصول بر الب ر الى جزير بينانك  ...االستقبال من قبل ممثلنا والتوجه الى الفندق .

الياوم السااادس  :بعاد اخفطااار القياام بجولااة الاى المعااالم الرليسااية للجزيار والتااي تشامل (ماازارع الفواكاه والبهااارات  ,معباد اخفااا ي  ,مصاانع
المجوهرات و مرتفع الجزير الذي يتم الصعود اليها بواسطة قطار خاص ) غيرها ...
اليوم السابع  :بعد االفطار التوجه الى مطار بينانك للعود الى كوااللمبور ..
اليوم الثامن  :جوالت ر خغراض التسوق ..
اليوم التاسع  :التوجه الى مطار العاصمة كوااللمبور للعود الى رض الوطن بعون هللا .
البرنامج يشمل :
االقامة في العاصمة كوااللمبور فندق  5نجوم مع وجبات االفطار .
االقامة في الجزر فندق  4نجوم مع وجبات االفطار .
النقل الداخلي من والى المطارات واخماكن المبينة .
الجوالت كما مبين في البرنامج .
النقل بالطالر من كوااللمبور الى جزير لنكاوي وبالعكس .
جور العبار من لنكاوي الى بينانك .
اجور الدخول الى الجوالت النهرية والب رية والبرية .
قيبة سفر داخلية .
شري ة اتصال ماليزيا .
هدايا مقدمة من الشركة .
البرنامج ال يشمل :
اجور الدخول الى اخماكن السيا ية ( الن ذلك يعود الى رغبات السالح الشخصية ) .
اكراميات مال الت ميل والسواق .
الطلبات الشخصية االضافية ( الندا ات الهاتفية والمكوى والوجبات االضافية والمشروبات وغيرها في الفندق وخارجه ) .
وجبات الطعام دا وجبة االفطار في الفنادق .

