كوااللمبور – جزيرة النجكاوي  8ايام
اليوم األول  :مغادرة مطار الملكة علياء الدولي على متن الطيران  ، ......والوصول إلى مطار ......وبعد االستراحة
في المطار مواصلة السفر الى كوااللمبور والوصول واالستقبال من قبل مندوبنا ،و التوجه الىى الفنىدو واسىت م
الغرف وفي المساء المبيت .
اليوم الثاني  :مدينة كوااللمبور
اإلفطار في الفندو ,وقت حر
اليوم الثالث  :رحلة سىىىياحية في مدينة كوااللمبور
االنط و الكتشاف المدينة الساحرة ،حيىث ممتى ا الارىارة المالي يىة القديمىة بالاديثىة وزيىارة القوىور الملكيىة
والمتاحف والمباني الساحرة في ساحة االستق ل .ومن ثم زيارة بعى الموىانا المصووىة بالوىناعاي اليدويىة.
ومن ثم إعطاء بع الوقت ل لتقاط بع الوور التذكارية بقرب أبىراا البىامرون الراةعىة .وفىي المسىاء العىودة الىى
الفندو.
اليوم الرابا  :رحلة سىىىياحية اختيارية الى أعلى مدينة مرفيهية (جنتنج هاي ند )
اإلفطار في الفندو ثم التوجه بجولة اختيارية الى اعلى مدينة مرفيهية بالعالم جنتنغ و الوىعود اليهىا بالتلفريى و
االستمتاع بالمناظر الص بة و اماحة وقت كافي ل ستمتاع بمدينة الم هىي و الكازينوهىاي و ريرهىا مىن وسىاةل
الترفيه .العودة للفندو و باقي اليوم حر للراحة و النشاطاي الفردية و التسوو و المبيت بالفندو
اليوم الصامس  :ج يرة النجكاوي
اإلفطار في الفندو ,وقت حر لاين موعد المغادرة الى ج يرة النجكاوي  ,الوصول واالستقبال من قبىل منىدوبنا ،و
االنتقال الى الفندو واست م الغرف وفي المساء المبيت .

اليوم السادس  :رحلة سىىىياحية اختياريه في ج يرة النجكاوي ملفري
اإلفطار في الفندو ,والقيام بجولة سياحية اختياريه ل يارة هذه الج يرة الجميلة وباقي اليوم حر واالستجمام  ،و
بالمساء المبيت بالفندو.
اليوم السابا  :رحلة سىىىياحية اختياريه في ج يرة النجكاوي المانغروف رحلة بارية
اإلفطار في الفندو ,والقيام بجولة سياحية في ج يرة النجكاوي للتعرف على احمل الج ر الموجودة فيها
اليوم الثامن  :ج يرة النجكاوي
العودة الى أرض الوطن .
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الفنادق

جزيرة النجكاوي
 ليالي3

كوااللمبور
 ليالي4

Ombak Villa Langkawi

Sunway Putra

(4*)
Suite

Superior room

https://www.ombakvillalangkawi.com/

https://putra.sunwayhotels.com/

Berjaya Langkawi Resort

The Stripes Hotel, Autograph
Collection

(5*)

Rainforest Chalet

للشخص في الغرفة المزدوجة

(5*)

(5*)

Deluxe

 دينار840

 دينار890

https://www.berjayahotel.com/langkawi/?src=af
/http://www.stripeskl.com

Vivanta By Taj - Rebak Island, Langkawi
(5*)
Deluxe Ocean Facing
اط لة جانبية على البار

https://vivanta.tajhotels.com/en-in/rebak-islandlangkawi/

Pullman Kuala Lumpur City Center
Hotel & Residences
(5*)

Superior room
/http://www.pullmanhotels.com

Tanjung Rhu Resort

Traders Hotel Kuala Lumpur

سويت

مطلة على األبراج

(5*)
Suite Cahaya

 دينار940

(5*)
Deluxe Twin Tower

LUXURY PACKAGE

 دينار1150

https://www.tanjungrhu.com.my/
http://traders-hotel-kualalumpur.h-rez.com/

The Andaman Resort Langkawi
(5*)
Deluxe

Shangri-la
(5*)

LUXURY PACKAGE

Deluxe

 دينار1250
http://www.theandaman.com/

/http://www.shangri-la.com/kualalumpur

األسعار تشمل االتي:
-

مذكرة الطاةرة عمان – كواللمبور – عمان .

-

مذكرة الطاةرة كواللمبور  -النجكاوي – كواللمبور.

-

بطاقه سيم كارد مالي ي .

-

خدمه  24ساعه عن طريق الهامف باللغة العربية

-

االقامة (  ) 3ليالي في النجكاوي ما وجبة اإلفطار

-

االقامة (  ) 4ليالي في كوااللمبور ما وجبة اإلفطار

-

االستقبال والتوديا في جميا مطاراي مالي يا بسيارة أو فان خاص.

-

رحلة سياحية داخلية في كوااللمبور

-

جميا ضراةب المغادرة

-

األسعار ال تشمل االتى :
-

الرح ي االختيارية يمكنكم حج رح ي الداخلية من قبل مكامبنا في عمان او مباشرة من قبل وكلينا في مالي يا .

