كوااللمبور  8ايام
اليوم األول  :مغادرة مطاار اللكةاع يكياال الا ولى يكا ما الطيااا  ، ......والوصاول للا
مطار ......وبع االس ااحع فى اللطار مواصكع السفا ال كواالللبور.
اليوم الثانى  :م ينع كواالللبور
والوصول واالس قبال م قبل من وبنا ،و ال وجه ال
اللبيت .

الفن ق واسا مم الغاا

وفاى اللساال

اليوم الثالث  :رحكع ساااياحيع فى م ينع كواالللبور
االنطامق الك ااا الل يناع السااحاة ،حياث ل اضا الالاارة اللاليضياع الق يلاع بالا يثااع
وزيارة القصور اللكةيع والل احف واللبانى الساحاة فى سااحع االسا قمل .وما زاا زياارة
بعض اللصانع اللخصصع بالصنايات الي ويع .وم زا ليطال بعض الوقت لمل قاط بعض الصور
ال ذكاريع بقاب أبااا البا او الاائعع .وفى اللسال العودة ال الفن ق.
اليوم الاابع  :رحكع ساااياحيع أخ ياريع ال أيك م ينع افيهيع (جن نج هايمن )
اإلفطار فى الفن ق زا ال وجه بجولاع أخ يارياع الا ايكا م يناع افيهياع بالعاالا جن نا و
الصعود اليها بال كفايك و االس ل اع باللناظا الخمبع و ا احع وقت كافى لمسا ل اع بل يناع
اللمهى و الةازينوهات و غياها م وسائل ال افيه .العودة لكفن ق و باقى الياوم حالكااحاع
و النااطات الفاديع و ال سوق و اللبيت بالفن ق
اليوم الخامس  : :رحكع اخ ياريع ساااياحيع فى م ينع االلعاب اللائيع
اإلفطار فى الفن ق ,زا ال وجه ال م ينع االلعاب اللائيع
اليوم السادس
اإلفطار فى الفن ق ,وباقى اليوم حا
اليوم السابع
اإلفطار فى الفن ق ,وباقى اليوم حا
اليوم الثام
العودة ال

أرض الوط

.

الفنادق

للشخص في الغرفة المزدوجة

كوااللمبور
 ليالي7
Pullman Kuala Lumpur Bangsar
(5*)

Superior room
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-7962-pullman-kualalumpur-bangsar-/index.shtml

Special Offer
 دينار665

Parkroyal Kuala Lumpur
(5*)

Superior
http://www.parkroyalkualalumpur.com/

 دينار690

Sheraton Imperial Kuala Lumpur
(5*)

Deluxe room

 دينار790

http://www.sheratonimperialkualalumpur.com/

Shangri-La Hotel Kuala Lumpur
(5*)

Deluxe room
http://www.shangri-la.com/kualalumpur/shangrila/

LUXURY
PACKAGE
 دينار890

جميع فنادق شركه سحر العالم للسياحة مختاره بعنايه شديده من قبل مستشارين السفر .بحيث يكون اختالف السعر باختالف
نوع الغرفة و اإلطاللة وكافة االسعار ال تشمل أيام األعياد وموقع فندق للبحر او االْسواق الفنادق و نوع الطيران .نتمنى للجميع
رحله سعيدة معنا

األسعار تشمل االتي:
-

.

ذكاة الطائاه يلا – كواللبور – يلا
بطاقه سيا كارد ماليضي .
خ مه  24سايه ي طايق الها ف بالكغه العابيع
االقامع ( )7ليالى فى كواالللبور مع وجبع اإلفطار
االس قبال وال وديع فى جليع مطارات ماليضيا بسيارة أو فا خاص.
رحكع سياحيع داخكيع فى كواالللبور
جليع ضاائب اللغادرة

األسعار ال تشمل االتى :
-

الاحمت االخ ياريع  .يلةنةا حجض رحمت ال اخكيع م

قبل مةا بنا فى يلا او مباشاة م

قبل وككينا فى ماليضيا .

