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الفنادق الموصى بها 

02

فنادق ٤ نجوم 

فنادق ٥ نجوم 

فندق وسكن ذا جاردن 
أيه سانت جايلز سيغنترش

انقر
هنا

فندق كونكورد
كواالملبور انقر

هنا

فندق فريزر 
بليس كواالملبور انقر

هنا

فندق ألوفت 
كواالملبور سنرتال انقر

هنا

فندق أسكوت 
انقركواالملبور

هنا

https://www.booking.com/hotel/my/st-giles-the-gardens-grand-hotel-residences.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/my/ascott-kuala-lumpur.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/my/concorde-kuala-lumpur.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/my/fraser-place-kuala-lumpur.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/my/aloft-kuala-lumpur-sentral.ar.html?aid=1539411
http://www.banatbatuta.com/


فعالـيات اليوم األول

03 www.banatbatuta.com

HOTEL

أفضل فنادق
 كواالملبور

Restaurant

أفضل مطاعم

كواالملبور

2 منارة كواالملبور
(11:00 - 09:00)

3 اكواريا
(02:00 - 11:00)

4 حديقةمركز املدينة
(04:00 - 02:00) 5 برج التوأمني 

(05:30 - 04:00)

6 مول سوريا 
(07:00 - 05:30)

7 العودة إىل الفندق 
نهاية اليوم 

1 الخروج من الفندق

الرکوب من اقرب محطة من محطات القطار الکهربائي الی فندقك، 
Raja Chulan ثم االتجاه الی محطة

الخروج من املحطة والسیر یلع االقدام مسافة(٧٠٠ متر) مدة ٩ 
دقائق وصوال الی منارة کواالملبور   املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة یلع االکواریا 
او من احد افضل مطاعم کواالملبور

السیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٦ دقائق 
وصوال الی حدیقة مرکز املدینة  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٥٠٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال 
الی برج التوأمین ومول سوریا    

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٥٥٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال 

الی مول سوریا   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٤٠٠ متر) مدة ٦ دقائق 
وصوال الی محطة مترو االنفاق KLCC   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٦٠٠ متر) مدة ٨ دقائق والذهاب الی 
موقف الباص املجاني ( غو ال كي) Wisma KFC   املسار هنا
الصعود يف الباص وصوال الی اکواریا کواالملبور والنزول عند 

محطة Exxon Mobil   املسار هنا
السیر من املحطة نحو اکواریا   املسار هنا

https://www.google.com.tr/maps/place/Raja+Chulan/@3.1510865,101.7083652,18.25z/am=t/data=!4m19!1m13!4m12!1m6!1m2!1s0x31cc362b31ccb495:0x104489af8b913881!2sRaja+Chulan,+Kuala+Lumpur,+50450+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia!2m2!1d101.7104205!2d3.150832!1m3!2m2!1d101.7053154!2d3.1522281!3e2!3m4!1s0x31cc362b31ccb495:0x104489af8b913881!8m2!3d3.150832!4d101.7104205
https://www.google.com.tr/maps/dir/Raja+Chulan,+Kuala+Lumpur,+50450+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/''/@3.151517,101.7056787,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m12!4m11!1m5!1m1!1s0x31cc362b31ccb495:0x104489af8b913881!2m2!1d101.7104205!2d3.150832!1m3!2m2!1d101.7053154!2d3.1522281!3e2
https://www.google.com.tr/maps/dir/Wisma+KFC,+Jalan+Sultan+Ismail,+Kuala+Lumpur,+50450+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/3.1520254,101.7055791/@3.1532438,101.7052789,17z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x31cc37d572c80c8b:0x49c779ade4f85c0d!2m2!1d101.70821!2d3.153253!1m0!3e2?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Wisma+KFC,+Jalan+Sultan+Ismail,+Kuala+Lumpur,+50450+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/Exxon+Mobil,+Persiaran+KLCC/@3.1544744,101.7090509,17z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x31cc37d572c80c8b:0x49c779ade4f85c0d!2m2!1d101.70821!2d3.153253!1m5!1m1!1s0x31cc37d2fd439b41:0x6dae512d1c17827f!2m2!1d101.714852!2d3.153016!3e3!5i1?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/''/Exxon+Mobil,+Persiaran+KLCC/@3.1537352,101.7129455,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x0:0x68a27ec3fd8f6bed!2m2!1d101.7132214!2d3.1537798!1m5!1m1!1s0x31cc37d2fd439b41:0x6dae512d1c17827f!2m2!1d101.714852!2d3.153016!3e3?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/KLCC+Park,+Jalan+Ampang,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50450+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/''/@3.1553467,101.7122953,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc37d3dae66605:0xced2781fa7347a4e!2m2!1d101.7139668!2d3.1560601!1m5!1m1!1s0x0:0x68a27ec3fd8f6bed!2m2!1d101.7132214!2d3.1537798!3e2
https://www.google.com.tr/maps/dir/KLCC+Park,+Jalan+Ampang,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50450+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/''/@3.1573667,101.7104541,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc37d3dae66605:0xced2781fa7347a4e!2m2!1d101.7139668!2d3.1560601!1m5!1m1!1s0x31cc37d12d669c1f:0x9e3afdd17c8a9056!2m2!1d101.71186!2d3.1577636!3e2
https://www.google.com.tr/maps/dir/Petronas+Twin+Towers/Suria+KLCC/@3.1577894,101.7103473,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc37d12d669c1f:0x9e3afdd17c8a9056!2m2!1d101.71186!2d3.1577636!1m5!1m1!1s0x31cc37d12d669c1f:0xc955b08cfc1aae29!2m2!1d101.7121721!2d3.1574992!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/241,+Suria+KLCC,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+City+Centre,+50088+Kuala+Lumpur,+Wilayah+Persekutuan+Kuala+Lumpur,+Malaysia/KLCC/@3.1588776,101.7136091,21z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc37d12d669c1f:0xc955b08cfc1aae29!2m2!1d101.7121721!2d3.1574992!1m5!1m1!1s0x31cc37d0de468683:0x1220827708fd1448!2m2!1d101.713837!2d3.1588472!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-hotels/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-restaurants/
http://www.banatbatuta.com/
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منارة كوااللمبور 

أمور يجب معرفتها عن منارة كوااللمبور 

أشياء يمكن القيام بها في منارة كوااللمبور 

هي عبارة عن مبنی شاهق االرتفاع ويف نهایته قبة
تعد احد افضل االماکن السیاحیة يف کواالملبور

تعد رابع ایلع برج يف العالم
یبلغ ارتفاع البرج حوالي ٤٢١ متر

مشاهدة العاصمة کواالملبور من ایلع املنارة
الجلوس يف املطعم املتحرك املوجود يف 

ایلع املنارة
يف  املنتشرة  الهدایا  محالت  من  التسوق 

املنارة 

11:00 - 09:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

منارة کواالملبور 

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع
من الساعة ٩ صباحًا حتی ١٠ مساًء

أسعار الدخول:أيام وساعات العمل:
٥٢ رنقت للکبار ، ٣١ رنقت للصغار
للمزید من عروض األسعار یرجی 

زیارة املوقع الرسمي

https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-tower/
http://www.banatbatuta.com/
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اكواريا 

أمور يجب معرفتها عن اكواريا   

أشياء يمكن القيام بها في اكواريا 

افتتح الحوض يف عام ٢٠٠٥م
یحتضن أکثر من ٢٥٠ نوًعا، وما یفوق ٥٠٠٠ من 

الحیوانات البریة واملائیة املحلیة والعاملیة
ویتألف  مربع  متر   ٥,٦٠٠ الحوض  مساحة  تبلغ 

من طابقین، ونفق یمر تحت املاء
یشمل الحوض بعض املحالت التجاریة

التجول يف أرجاء الحوض، واالستمتاع بالتعرف 
یلع معامله

عبور النفق الذي یمر عبر میاه تحتضن العدید 
من أجناس الحیاة البحریة الضخمة

حوریات  وعروض  األسماك،  إطعام  مشاهدة 
البحر، وغیرها

املالیزیة  الرقصات  عروض  أحد  مشاهدة 
التقلیدیة التي یتم عرضها من داخل الحوض

تجربة حوض االستکشاف، حیث یمکن التعامل 
مع بعض أنواع الحیاة البحریة عن قرب

املحالت  منطقة  ضمن  تسوق  بجولة  القیام 
التجاریة يف الحوض

االستمتاع  مع  لذیذة  تقلیدیة  وجبة  تناول 
بإطالالٍت خالبة یلع األحواض

02:00 - 11:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور  عن

اکواریا کواالملبور

کافة أیام األسبوع
صباحًا   ١٠ الساعة  من 

حتی ٨ مساًء

أيام وساعات العمل:

أسعار الدخول:

معلومات عن أماكن الجذب

٦٩ رنقت للکبارفوق ١٢ سنة
٥٩ رنقت للصغار من ٣ الی ١٢ سنة

مجانا تحت ٣ سنوات
للمزید من عروض األسعار یرجی 

زیارة املوقع الرسمي

https://banatbatuta.com/aquaria-klcc-kuala-lumpur/
http://www.banatbatuta.com/
https://www.menarakl.com.my/etix/public/e/3/observation-deck
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حديقة مركز المدينة

أمور يجب معرفتها عن حديقة مركز المدينة

أشياء يمكن القيام بها في حديقة
مركز المدينة

هي عبارة عن حدیقة تابعة لبرج التوأمین
کما تقع امام مرکز التسوق املشهور سوریا مول

تحوي یلع عدد من النوافیر الراقصة
تحوي یلع مدینة العاب للصغار باإلضافة الی 

مساحة خضراء ملیئة باألشجار املتنوعة

الحدیقة  أماکن  احد  يف  الجلوس 
واالستمتاع باإلطاللة التي توفرها 

الراقصة املنتشرة يف  النوافیر  مشاهدة 
الحدیقة

04:00 - 02:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع
من الساعة ١٠ صباحًا حتی ١٠ مساًء

أيام وساعات العمل:
مجانًا

أسعار الدخول:

املزید من
 املعلومات والصور  عن
حدیقة مرکز املدینة

https://banatbatuta.com/klcc-park/
http://www.banatbatuta.com/
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برج التوأمين 

أمور يجب معرفتها عن برج التوأمين    

أشياء يمكن القيام بها في برج التوأمين 

قلب  يف  مالیزیا  يف  التوأمین  البرجین  یقع 
العاصمة کواالملبور

یعرفا باسم منارة بتروناس نسبة السم شرکة 
النفط التي قامت ببناء برجا بتروناس

مترا   ١٢٠ بتروناس  برج  اساسات  طول  بلغ 
یلع مساحة ارض تساوي ٣٤١,٧٦٠ مترا مربعا

الزجاج  بتروناس مصنوعة من  برجي  واجهة 
التي بلغت مساحته ٧٧٠٠٠ مترا مربع

یصل بینهما جسر معلق تم ُصنعه يف کوریا 
الجنوبیة یبلغ وزنه ٦٤٠ ألف طن

مشاهدة فیلم وثائقي تعریفي عن بناء البرجین 
ملدة ١٥ دقیقة 

یسمح  الذي  االمر  املعلق  الجسر  یلع  الوقوف 
لکم بمشاهدة کواالملبور کلیًا

کافة أیام األسبوع ماعدا االثنین
من الساعة ٩ صباحًا حتی ٩ مساًء

أيام وساعات العمل:
٨٥ رنقت للکبار فوق ١٣ سنة

٣٥ رنقت للصغار من ٣ حتی ١٣ سنة
مجانًا تحت ٣ سنوات

أسعار الدخول:

05:30 - 04:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

برج التوأمین 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/petronas-twin-towers/
http://www.banatbatuta.com/
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مول سوريا 

أمور يجب معرفتها عن مول سوريا 

أشياء يمكن القيام بها في مول سوريا 

یقع هذا املجمع أسفل البرجین التوأمین يف کواالملبور
یتمتع بموقع یتوسط املعالم السیاحیة يف املدینة

یضم ثالثة اقسام هي مول أمبانغ ، مول راملي ، و مول 
الحدیقة

یحوي یلع محالت تجاریة ألشهر املارکات باإلضافة الی 
املطاعم ودور السینما واماکن للترفیه

التسوق من احد افضل واشهر مراکز التسوق
العالمات  ذات  املقاهي  احد  يف  الجلوس 

التجاریة املشهورة
املنتشرة  املطاعم  يف  الطعام  وجبة  تناول 

يف املول

07:00 - 05:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مول سوریا

کافة أیام األسبوع
من الساعة ١٠ صباحًا حتی ١٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

مجانًا
أسعار الدخول:

https://banatbatuta.com/suria-klcc
http://www.banatbatuta.com/


www.banatbatuta.com

فــعــالــيــات اليوم الثاني
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HOTEL

أفضل فنادق
 كواالملبور

Restaurant

أفضل مطاعم

كواالملبور

2 مبنى السلطان عبد الصمد 
(12:00 - 10:00)

3 ميدان مريديكا 
(12:30 - 12:00)

4 السوق املركزي 
(02:30 - 12:30)

5 الحي الصيني 
(04:00 - 02:30)

6 شارع العرب 
(05:30 - 04:00)

1 الخروج من الفندق

7 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

الرکوب من اقرب محطة مترو الی فندقك واالتجاه نحو محطة 
Masjid Jamek ، السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٥ 

دقائق وصوال الی مبنی السلطان عبد الصمد  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة(٣٥٠ متر)مدة ٤ دقائق وصوال الی 
میدان میردیکا Merdeka Square  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٦٠٠ متر) مدة ٧ دقائق وصوال الی 
السوق املرکزي Central Market  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٢٥٠ متر) مدة ٤ 
  China Town دقائق وصوال الی السوق الصیني

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١٠٠ متر) مدة دقیقتین وصوال الی 
محطة القطار الكهربائي AirAsia–Bukit Bintang  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٨٠ متر) مدةدقیقة وصوال الی 
محطة Kota Raya  املسار هنا

الصعود يف الباص املجاني ( غو ال کي) وصوال الی محطة 
KL 84 Pavillion (Timur) يف شارع العرب  املسار هنا

https://www.google.com.tr/maps/place/Masjid+Jamek/@3.1482225,101.6942798,17.75z/am=t/data=!4m19!1m13!4m12!1m6!1m2!1s0x31cc36295c369e47:0xab3dd742f6c26068!2sAirAsia%E2%80%93Bukit+Bintang,+Jalan+Sultan+Ismail,+Bukit+Bintang,+55100+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia!2m2!1d101.7114835!2d3.1460788!1m3!2m2!1d101.7109817!2d3.1465417!3e2!3m4!1s0x31cc49d2892fffbd:0x54a8ee3559f58a3b!8m2!3d3.1492362!4d101.6963538?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Masjid+Jamek,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50050+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/''/@3.1498119,101.6931455,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49d2892fffbd:0x54a8ee3559f58a3b!2m2!1d101.6963541!2d3.1492362!1m5!1m1!1s0x0:0xdf3986fb55b00628!2m2!1d101.6943615!2d3.1487289!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Sultan+Abdul+Samad+Building,+Jalan+Raja,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50050+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/''/@3.147985,101.6914166,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49cd9b918dfd:0xdf3986fb55b00628!2m2!1d101.6943615!2d3.1487289!1m5!1m1!1s0x0:0x340bf906bc763359!2m2!1d101.6934235!2d3.1477582!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Merdeka+Square,+Jalan+Raja,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50050+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/Central+Market+Kuala+Lumpur/@3.1466108,101.6933249,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49cd98881539:0x340bf906bc763359!2m2!1d101.6934235!2d3.1477582!1m5!1m1!1s0x31cc49ce2a3c659b:0xf93545a167978261!2m2!1d101.6953696!2d3.1453123!3e3?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Central+Market+Kuala+Lumpur,+Jalan+Hang+Kasturi,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50050+Kuala+Lumpur,+Wilayah+Persekutuan,+Malaysia/China+Town/@3.1453555,101.6942095,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49ce2a3c659b:0xf93545a167978261!2m2!1d101.6953696!2d3.1453123!1m5!1m1!1s0x31cc49d1bd9fab43:0x551fd7299fe3b7ef!2m2!1d101.6973905!2d3.145231!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Kota+Raya,+Jalan+Tun+Tan+Cheng+Lock,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50000+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/China+Town/@3.1452931,101.6971046,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49d19f82c2a3:0x19365da335e28ae0!2m2!1d101.69812!2d3.145324!1m5!1m1!1s0x31cc49d1bd9fab43:0x551fd7299fe3b7ef!2m2!1d101.6973905!2d3.145231!3e3?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/KL+84+Pavillion+(Timur)+,+Jalan+Bukit+Bintang,+Bukit+Bintang,+55100+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/Kota+Raya,+Jalan+Tun+Tan+Cheng+Lock/@3.1453738,101.7021417,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc362c6e5812d7:0x87a8fa3cd1537b4f!2m2!1d101.715021!2d3.148116!1m5!1m1!1s0x31cc49d19f82c2a3:0x19365da335e28ae0!2m2!1d101.69812!2d3.145324!3e3?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/AirAsia%E2%80%93Bukit+Bintang,+Jalan+Sultan+Ismail,+Bukit+Bintang,+55100+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/3.1465417,101.7109817/@3.1463869,101.7106364,19z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x31cc36295c369e47:0xab3dd742f6c26068!2m2!1d101.7114835!2d3.1460788!1m0!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-hotels/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-restaurants/
http://www.banatbatuta.com/
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مبنى السلطان عبد الصمد 

أمور يجب معرفتها عن مبنى السلطان
عبد الصمد  

أشياء يمكن القيام بها في مبنى السلطان
عبد الصمد  

الصور  بعض  والتقاط  املبنی  حول  التجول 
التذکاریة

املرور ببرج الساعة الذي یتوسط واجهة املبنی، 
والذي بني یلع طراز ساعة بیج بن اللندنیة

لبعض  الداخلیة  املبنی  ممرات  يف  التجول 
األماکن  يف  لالستراحة  والجلوس  الوقت، 

املخصصة لهذا الغرض
تاریخ  أحداث  للوحة  الصور  والتقاط  مشاهدة 
مالیزیا التي تحکي قصة البالد منذ قرون وحتی 

العصر الحدیث
بعض  ویضم  املالیزي،  التراث  معرض  مشاهدة 
العاملي  التراث  مواقع  من  والصور  اللوحات 

للیونسکو يف البالد

وکان  عشر  التاسع  القرن  أواخر  إلی  املبنی  یعود 
یعرف باسم املکاتب الحکومیة يف سنواته األولی

یستخدم املبنی يف أیامنا الحالیة کمکاتب لوزارة 
اإلعالم واالتصاالت والثقافة

واجهته  طول  ویصل  طابقین،  من  املبنی  یتألف 
إلی ١٣٧,٢ متر

املزخرفة،  األبراج  وبعض  واسعة،  شرفات  یتضمن 
وبرج الساعة املرکزي وغیرها

12:00 - 10:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مبنی السلطان عبد الصمد 

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع
ماعدا السبت واالحد

أيام وساعات العمل:

أسعار الدخول:
مجانًا

https://banatbatuta.com/sultan-abdulsamad-building/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

میدان میردیکا

11

ميدان ميرديكا 

أمور يجب معرفتها عن ميدان ميرديكا 

أشياء يمكن القيام بها في ميدان
ميرديكا 

تعرف باسم ساحة االستقالل وتقع امام مبنی 
السلطان عبد الصمد

استقالل  شهدت  قد  بکونها  الساحة  تتمیز 
مالیزیا من االستعمار البریطاني

واالحتفاالت  املناسبات  من  العدید  بها  یقام 
التي ترعاها الدولة 

یرتفع يف الساحة العلم املالیزي الذي تم رفعه 
ألول مرة فیها عام ١٩٥٧ یلع ارتفاع ١٠٠ متر

املخصصة  األماکن  احد  يف  الجلوس 
ومشاهدة مبنی السلطان عبد الصمد 

الذي یقع امامها
مشاهدة اطاللة املدینة الحضریة من 

املیدان 

12:30 - 12:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/merdeka-square-kuala-lumpur/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

السوق املرکزي

12

السوق المركزي 

أمور يجب معرفتها عن السوق المركزي 

أشياء يمكن القيام بها في السوق المركزي 

کبیرة  بأعداد  السیاح  السوق  هذا  یستقطب 
سنویًا ویعود بنائه الی عام ١٨٨٨

التي  املختلفة  الصناعات  من  العدید  یحوي 
صنعت من قبل الفنیین املحلیین واإلقلیمیین

یحوي یلع ازیاء الکیبایا املمیزة والحریر والعدید 
من الهدایا

یلع  یعرض  مسرح  یلع  املرکز  یحتوي  کما 
خشبته مختلف االعمال الفنیة والثقافیة

عدة  من  یتألف  الذي  املرکز  هذا  داخل  التجول 
طوابق مختلفة املحتوى

لبعض  باإلضافة  والتذکارات  الهدایا  بعض  شراء 
األشیاء املمیزة التي تباع داخل متاجر املجمع

الجلوس يف أحد املقاهي او املطاعم والحصول 
یلع وجبة ممیزة

یوفرها هذا  التي  املسرحیة  العروض  أحد  حضور 
املرکز

02:30 - 12:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع من الساعة ١٠ صباحًا حتی ٩:٣٠ مساًء
أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/central-market-kuala-lumpur/
http://www.banatbatuta.com/
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الحي الصيني 

أمور يجب معرفتها عن الحي الصيني    

أشياء يمكن القيام بها في الحي الصيني 

یعتبر الحي من أکثر مناطق السیاحة يف مالیزیا 
زیارًة

املجوهرات  بمحالت  الصیني  الحي  یشتهر 
املطاعم  من  کبیر  وعدد  فیه،  املنتشرة 

واملقاهي
السلع  ببیع  تقوم  التي  باألکشاك  الحي  یشتهر 
املقلدة ألشهر املارکات العاملیة بجمیع أنواعها
یعد الحي من أکثر مناطق املدینة ازدحًما، کما 

وتعتبر کثرة الحشود والضجیج من أبرز ممیزاته

التجول يف شارع بیتالینغ الذي یمر من الحي، والذي 
یتضمن العدید من أسواق بیع الجملة

زیارة السوق املرکزي الذي یفوق ١٢٠ سنة من العمر
زیارة املعبد السري ماهاماریامان العتیق

زیارة معبد کوان ین البوذي الذي بني يف عام ١٨٨٠م
دمج  تم  سحاب  ناطحة  أول  دایابومي،  مجمع  زیارة 

مبادئ التصمیم اإلسالمي يف إنشائها
اختیار أحد مقاهي ومطاعم الحي املمیزة واملنتشرة 

فیه بکثرة

کافة أیام األسبوع
صباحًا   ١٢ الساعة  من 
حتی ١٢ منتصف اللیل

أيام وساعات العمل:

04:00 - 02:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

الحي الصیني 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/village-chinatown-kuala-lumpur/
http://www.banatbatuta.com/
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شارع العرب 

أمور يجب معرفتها عن شارع العرب 

أشياء يمكن القيام بها في شارع العرب 

یتمیز بوقوعه بقرب منطقة برج التوامین ومنارة 
کواالملبور

یشتهر باستقطاب اعداد کبیرة من العرب سنویًا 
الحتوائه عل متاجر عربیة مختلفة األنواع

لشراء  والفخمة  االقتصادیة  األسواق  من  یعد 
الهدایا والقطع التذکاریة 

العربیة  واملقاهي  املطاعم  من  العدید  یحوي 
من  املأخوذ  والعالج  املساج  ملراکز  باإلضافة 

التراث الصیني

والقطع  الهدایا  من  العدید  وشراء  التسوق 
التذکاریة الجمیلة واملمیزة 

املطاعم  او  املقاهي  أحد  يف  الجلوس 
العربیة والحصول یلع وجبة ممیزة

جلسة  او  ومساج  تدلیك  بجلسة  القیام 
عالجیة بطرق التراث الصیني

05:30 - 04:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

شارع العرب

کافة أیام األسبوع من الساعة ١٠ صباحًا حتی ١٢ منتصف اللیل
أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/bukit-bintang-kuala-lumpur/
http://www.banatbatuta.com/


فــعــالــيــات اليوم الثالث

HOTEL

أفضل فنادق
 كواالملبور

Restaurant

أفضل مطاعم

كواالملبور

2 متحف الفن اإلسالمي
(11:30 - 10:00)

3 املسجد الوطني
(12:00 - 11:30)

4 حديقة الفراشات
(02:30 - 12:00)

5 حديقة الطيور
(04:00 - 02:30)

6 حدائق بحرية بريدانا
(06:00 - 04:00)

1 الخروج من الفندق

7 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

الرکوب من اقرب محطة قطار الی فندقك واالتجاه 
Kuala Lumpur نحو محطة كوااللمبور

السیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٧ دقائق 
وصوال الی متحف الفن اإلسالمي   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة(٢٤٠ متر) مدة ٣ دقائق 
وصوال الی الجامع الوطني  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٥٠٠ متر) مدة ٦ دقائق 
   Butterfly Park KL وصوال الی حدیقة الفراشات

املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة من الحدیقة
السیر یلع االقدام مسافة (٧٠٠ متر) مدة ٨ دقائق 
وصوال الی حدیقة الطیور KL Bird Park املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٨٠٠ متر) مدة عشر 
دقائق وصوال الی بحیرة حدیقة بیردانا 

Perdana Botanical Garden املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٨٠٠ متر) مدة ٩ دقائق 
 Kuala Lumpur وصوال الی محطة القطار

املسار هنا

www.banatbatuta.com15

https://www.google.com.tr/maps/place/Kuala+Lumpur/@3.1416076,101.6876158,16.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2sKuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia!3b1!8m2!3d3.139003!4d101.686855!3m4!1s0x31cc49c51714cdaf:0xea75cd62562731f6!8m2!3d3.139882!4d101.6937681?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Kuala+Lumpur,+Kampung+Attap,+50000+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/''/@3.1409325,101.6906958,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49c51714cdaf:0xea75cd62562731f6!2m2!1d101.693768!2d3.139882!1m5!1m1!1s0x0:0x7ce57e40cb75b58b!2m2!1d101.6898122!2d3.1418502!3e2?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/''/''/@3.1414539,101.6896987,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x0:0xafe31372d22026fb!2m2!1d101.6917739!2d3.1420938!1m5!1m1!1s0x0:0x7ce57e40cb75b58b!2m2!1d101.6898122!2d3.1418502!3e2?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/National+Mosque+of+Malaysia,+Jalan+Perdana,+Perdana+Botanical+Gardens,+50480+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/3.1457848,101.6889077/@3.1441319,101.6883927,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x31cc49cf64217f25:0xafe31372d22026fb!2m2!1d101.6917739!2d3.1420938!1m0!3e3?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/KL+Butterfly+Park,+Taman+Tasik+Perdana,+Jalan+Cendarasari,+Kuala+Lumpur,+Perdana+Botanical+Gardens,+50480+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/KL+Bird+Park/@3.1448304,101.6857542,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49c8faaf1e6f:0x1857cd9eec0be124!2m2!1d101.688906!2d3.1457332!1m5!1m1!1s0x31cc49c8c1d6ccbb:0x8ad65008e031cb85!2m2!1d101.688736!2d3.1430959!3e3?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/KL+Bird+Park,+920,+Jalan+Cenderawasih,+Perdana+Botanical+Gardens,+50480+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/''/@3.1419104,101.6854982,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49c8c1d6ccbb:0x8ad65008e031cb85!2m2!1d101.688736!2d3.1430959!1m5!1m1!1s0x31cc49b62f1e6911:0x295b6c65ec6ac9df!2m2!1d101.68466!2d3.143!3e3?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/3.1407311,101.6875949/3.1399031,101.6930989/@3.1401661,101.6883113,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e2?hl=en&authuser=0
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-hotels/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-restaurants/
http://www.banatbatuta.com/


16

متحف الفن ا�سالمي 

أمور يجب معرفتها عن متحف الفن ا�سالمي 

أشياء يمكن القيام بها في متحف الفن ا�سالمي 
بعض  والتقاط  املتحف  مبنی  حول  التجول 

الصور لزخارفه وقبابه العدیدة
زیارة قاعات املتحف ومعارضه العدیدة، والتي 
اإلسالمي،  املعماري  بالفن  بعضها  یختص 

والعثماني
التي  اإلسالمیة،  املخطوطات  قاعة  زیارة 

تتضمن العدید من الوثائق والنسخ القرآنیة
زیارة قاعة املالیو التي تضم قطًعا یصل عمر 

بعضها إلی أکثر من ٥٠٠ عام
املثیرة،  اإلسالمیة  املجوهرات  قاعة  زیارة 

والتي تضمن قطًعا تعود للعصور الوسطی
واألسلحة  املنسوجات  قاعة  بین  ما  التجول 

القدیمة، ومعرض الخزف واألدوات املعدنیة

 Islamic Arts Museum الفنون اإلسالمیة  افتتح متحف 
يف أواخر عام ١٩٩٨م

یقع املتحف يف قلب الحزام السیاحي للمدینة
یعتبر متحف الفنون اإلسالمیة األکبر من نوعه يف 

جنوب شرق آسیا 
العالم  من  أثریة  قطعة   ٧٠٠٠ من  أکثر  یضم 

اإلسالمي
یقدم املتحف ١٢ معرًضا رئیًسا مصنًفا بحسب أنواع 

القطع األثریة التي یتضمنها

11:30 - 10:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 
متحف الفن اإلسالمي 

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ١٠ الساعة  من 

وحتی ٦ مساًء

أيام وساعات العمل:

أسعار الدخول:
١٤ رنقت للبالغین 

٧ رنقت للصغار مابین ٦ الی ١٦ سنة
مجانًا لألطفال تحت ٦ سنوات

لالطالع یلع األسعار املختلفة یرجی 
زیارة املوقع الرسمي

https://banatbatuta.com/islamic-arts-museum-malaysia/
http://www.iamm.org.my/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

املسجد الوطني

17

المسجد الوطني 

أمور يجب معرفتها عن المسجد الوطني  

أشياء يمكن القيام بها في المسجد 
الوطني 

تم االنتهاء من بنائه عام ١٩٦٥ م لیتسع ١٥ ألف 
مصلي

قرب  کواالملبور  مدینة  وسط  املسجد  یقع 
حدیقة الطیور

وفنون  اسالمیة  زخارف  یلع  املسجد  یضم 
کتابة الخط الیدوي التقلیدي

متر،   ٢٤٥ حوالي  ارتفاعها  یبلغ  منارته 
مصممةبإبداع ال نظیر له

لتدریس  وقاعات  للنساء،  خاصة  أماکن  یضم 
اللغة العربیة والعلوم الشرعیة وتحفیظ القرآن

التي بني  الزخارف والطریقة  مشاهدة 
یلع طرازها املسجد

بنیت  التي  املنارة  بمنظر  االستمتاع 
بشکل یشبه املظلة

ومشاهدة  الجامع  داخل  الی  الدخول 
الکتابات التي تزین مداخله وجدرانه

12:00 - 11:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
یفتح من یوم االثنین الی االحد يف االوقات:

• من الساعة ٩ صباحًا وحتی ١٢ظهرًا
• من الساعة ٣ حتی ٤ عصرًا

• من الساعة ٥:٣٠ حتی ٦:٣٠ عصرًا
یفتح یوم الجمعة يف االوقات:

• من الساعة ٣ وحتی ٤ عصرًا
• من الساعة ٥:٣٠ وحتی ٦:٣٠ عصرًا

أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/national-mosque-of-malaysia/
http://www.banatbatuta.com/
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حديقة الفراشات 

أمور يجب معرفتها عن حديقة الفراشات 

أشياء يمكن القيام بها في حديقة الفراشات 

ومن  مالیزیا  السیاحیة يف  املعالم  أجمل  من  تعد 
الحدائق القلیلة املوجودة يف العالم

من  بالقرب  کواالملبور  يف  الفراشات  حدیقة  تقع 
حدیقة الطیور ضمن حدیقة بیردانا

تحوي یلع نباتات متنوعة أکثر من ٥٠٠٠ نوع من 
النباتات الغریبة

بأحجام  فراشة   ٦٠٠٠ من  أکثر  یلع  وتحوي  کما 
واشکال متعددة 

خالل  من  وحمایة  للفراشات  طبیعیة  حیاة  تؤمن 
الغطاء الشفاف الذي یمنع تسربها خارج الحدیقة

لبعض  ُجلبت  التي  األشجار  من  العدید  تحوي 
الفراشات التي ال تستطیع العیش بدون اشجارها

للمیاه  الصغیرة وسواقي  البحیرات  العدید من  تضم 
العذبة واالسماك

من  واملتنوعة  والنادرة  العجیبة  األنواع  مشاهدة 
الفراشات

وبعض  للفراشات  ومتحفًا  الندر  معرض  مشاهدة 
الحیوانات والحشرات املحنطة

ابتیاع بعض الهدایا التذکاریة يف هذه املعارض
واالستمتاع  العائلیة  االستراحات  احدى  يف  الجلوس 

باملناظر الرائعة التي توفرها الحدیقة
مشاهدة االحواض الزجاجیة للحیوانات املائیة النادرة 

مثل السالحف والضفادع

02:30 - 12:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ٩ الساعة  من 

وحتی ٦ مساًء

أيام وساعات العمل:

املزید من
 املعلومات والصور عن 

حدیقة الفراشات

أسعار الدخول:
٢٠ رنقت للبالغین 

١٠ رنقت للصغار 

https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-butterfly-park/
http://www.banatbatuta.com/
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حديقة الطيور 

أمور يجب معرفتها عن حديقة الطيور 

أشياء يمكن القيام بها في حديقة الطيور 

تحوي أنواع مختلفة ونادرة جدا من الطیور
ُافتتحت عام ١٩٩١ وتعد موطنًا لـ ٣٠٠٠ طائر من 

٢٠٠ فصیلة مختلفة من الطیور
الخضراء  الطبیعة  من  ضخم  قفص  عن  عبارة 

الساحرة یلع مساحة قدرها ٢٠,٩ فدان

التمتع بزیارة حاضنات الطیور الصغیرة وغرف التفریخ
التعرف یلع کیفیة العنایة بالبیض صناعیًا

التقاط الصور التذکاریة مع أجمل تجمع للطیور النادرة 
يف حدیقة الطیور کواالملبور

املشارکة ببرنامج اطعام الطیور واالنسجام معهم
بعض  تقدمها  مضحکة  عروض  حضور  یلع  احرص 

الحیوانات املوجودة بحدیقة الطیور

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ٩ الساعة  من 

وحتی ٦ مساًء

أيام وساعات العمل:

04:00 - 02:30

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

حدیقة الطیور 

معلومات عن أماكن الجذب

أسعار الدخول:
٦٧ رنقت للبالغین 

٤٥ رنقت للصغار 
من ٣ حتی ١١ سنة

https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-bird-park/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 
حدائق بحیرة بیردانا
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حدائق بحيرة بيردانا 

أمور يجب معرفتها عن حدائق بحيرة بيردانا 

أشياء يمكن القيام بها في حدائق بحيرة
بيردانا 

استوائیة  غابات  یلع  الحدائق  هذه  تحوي 
باإلضافة لینابیع املیاه

تحوي یلع أماکن للریاضة باإلضافة الی إمکانیة 
التجذیف بالقوارب داخل البحیرة

وثقافیة  فنیة  عروضا  یقدم  تحوي یلع مسرح 
جمیلة

الجلوس يف أحد األماکن املخصصة واالستمتاع 
بجمال املناظر الطبیعیة التي توفرها

القیام بجولة يف البحیرة بواسطة أحد القوارب
مشاهدة أحد العروض التي تقام يف املسرح 

املوجود ضمن احدى الحدائق

06:00 - 04:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع من الساعة ٧ صباحًا وحتی ٨ مساًء
أيام وساعات العمل:

https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-perdana-garden/
http://www.banatbatuta.com/


فعالـيات اليوم الرابع

HOTEL

أفضل فنادق
 كواالملبور

Restaurant

أفضل مطاعم

كواالملبور

3 كهف باتو 
(02:30 - 12:00)

2 Zoo Negara Malaysia حديقة حيوانات
(11:30 - 09:00)

4 شالالت متبلر
(06:00 - 03:00)

1 الخروج من الفندق

5 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

رکوب سیارة اجرة وصوال الی حدیقة الحیوانات 
Zoo Negara Malaysia   املسار هنا

رکوب سیارة اجرة واالتجاه مسافة (١٣ کم) مدة ١٩ دقیقة 
وصوال الی کهف باتو Batu Caves املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة من الکهف
رکوب سیارة اجرة واالتجاه مسافة (١٣ کم) مدة ٢٠ دقیقة 

وصوال الی شالالت تمبلر   املسار هنا

www.banatbatuta.com21

 Opposite Taman االتجاه نحو محطة الحافالت
TemplerSaujana ورکوب الحافلة ٤٢ وصوال الی وسط 

املدینةعند محطة Bangkok Bank  املسار هنا
السیر یلع االقدام مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٦ دقائق وصوال 

  Light Rail Station  الی محطة السكة الحديدية
والعودة الی الفندق   املسار هنا

https://www.google.com.tr/maps/dir/Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/Zoo+Negara+Malaysia/@3.1637824,101.6857747,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!1m5!1m1!1s0x31cc39b60a831fe1:0xf2c800c702db7b2f!2m2!1d101.7582333!2d3.2090964!3e0?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Zoo+Negara+Malaysia/@3.1637824,101.6857747,13z/am=t/data=!4m5!3m4!1s0x31cc39b60a831fe1:0xf2c800c702db7b2f!8m2!3d3.2090964!4d101.7582333?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Zoo+Negara+Malaysia,+Jalan+Ulu+Kelang,+Kemensah+Heights,+68000+Ampang+Jaya,+Selangor,+Malaysia/Batu+Caves/@3.2086648,101.6872739,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc39b60a831fe1:0xf2c800c702db7b2f!2m2!1d101.7582333!2d3.2090964!1m5!1m1!1s0x31cc4716fe121673:0xd861029d7ecd08b0!2m2!1d101.6816512!2d3.236516!3e0?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Opposite+Taman+Templer+Saujana,+Jalan+Ipoh/@3.1801051,101.6547577,15.29z/data=!4m15!1m9!2m8!1sRestaurants!3m6!1sRestaurants!2sTaman+Templer+Saujana,+Jalan+Ipoh,+48200,+Selangor,+Malaysia!3s0x31cc413f22130065:0x63176f8d58d2dc9f!4m2!1d101.640944!2d3.286356!3m4!1s0x31cc413f699d6d65:0xa8bae3c2212ceb53!8m2!3d3.286571!4d101.6395473?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/place/Opposite+Taman+Templer+Saujana,+Jalan+Ipoh/@3.1801051,101.6547577,15.29z/data=!4m15!1m9!2m8!1sRestaurants!3m6!1sRestaurants!2sTaman+Templer+Saujana,+Jalan+Ipoh,+48200,+Selangor,+Malaysia!3s0x31cc413f22130065:0x63176f8d58d2dc9f!4m2!1d101.640944!2d3.286356!3m4!1s0x31cc413f699d6d65:0xa8bae3c2212ceb53!8m2!3d3.286571!4d101.6395473?hl=en&authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Opposite+Taman+Templer+Saujana,+Jalan+Ipoh,+48200,+Selangor,+Malaysia/3.145913,101.695938/@3.216076,101.5996324,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x31cc413f699d6d65:0xa8bae3c2212ceb53!2m2!1d101.639547!2d3.286571!1m0!3e3?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Bangkok+Bank,+Lebuh+Pudu,+Kuala+Lumpur+City+Centre,+50050+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/Pasar+Seni/@3.1442255,101.6937888,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49d1e4d21815:0xbe2dd17a93e2f595!2m2!1d101.695938!2d3.145913!1m5!1m1!1s0x31cc49cfe2500005:0xad0eb5379edc5513!2m2!1d101.69531!2d3.142439!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-restaurants/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-hotels/
https://www.google.com.tr/maps/dir/68100+Batu+Caves,+Selangor,+Malaysia/Taman+Rimba+Templer/@3.258204,101.6332429,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc4716fe121673:0xd861029d7ecd08b0!2m2!1d101.6816512!2d3.236516!1m5!1m1!1s0x0:0xda36ee6ab64621ba!2m2!1d101.6423531!2d3.2863498!3e0?hl=en&authuser=0
http://www.banatbatuta.com/
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حديقة حيوانات نيجارا 

أمور يجب معرفتها عن حديقة حيوانات نيجارا 

أشياء يمكن القيام بها في حديقة حيوانات نيجارا 
الجمیلة  بطبیعتها  لالستمتاع  الحدیقة  يف  التجول 

وتماثیلها الرائعة
األسود  مثل  املفترسة  الحیوانات  بعض  مشاهدة 

والفهود وغیرها
زیارة بیت الفیل الضخم املروض یلع التعامل مع الزوار

عروض  مثل  الحیوانات  مع  املثیرة  العروض  مشاهدة 
الفیلة والطیور وأسد البحر

التي  الضخمة  السالحف  مع  اللعب  مغامرة  خوض 
یمکنکم االقتراب منها وإطعامها

أرجاء  یجوب  الذي  الحدیقة  قطار  يف  بجولة  القیام 
املکان لزیارة متجر الهدایا

الجلوس يف احد املقاهي التي توفرها الحدیقة

تبلغ مساحتها اإلجمالیة حوالي ٤٥ هکتاًرا
تم افتتاح الحدیقة أواخر عام ١٩٦٣م

واألبرز  األکبر  الوطنیة  نیجارا  تعتبر حدیقة حیوانات 
من نوعها

تحتضن الحدیقة قرابة ٥١٣٧ حیوان ینتمون إلی ٤٥٩ 
نوع مختلف

الزواحف،  حدیقة  مثل  معرًضا   ١٦ الحدیقة  تقدم 
القرود، الفیلة، الطیور القاریة وغیرها

11:30 - 09:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع 
صباحًا   ٩ الساعة  من 

وحتی ٥ مساًء

أيام وساعات العمل:

أسعار الدخول:
٧٦ رنقت للبالغین 

٣٩ رنقت للصغار ما بین ٣ الی ١٢ سنة
مجانًا لألطفال تحت ٣ سنوات

املزید من
 املعلومات والصور عن 
حدیقة حیوانات نیجارا 

https://banatbatuta.com/national-zoo-kuala-lumpur/
http://www.banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور عن 

کهوف باتو 
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كهف باتو 

أمور يجب معرفتها عن كهوف باتو   

أشياء يمكن القيام بها في كهوف باتو 

العاصمة  شمال  مالیزیا  يف  باتو  کهوف  تقع 
کواالملبور

اسم باتو مأخوذ من األنهار الصخریة التي تتدفق 
عبر الکهوف الثالث

تتألف من تل من الحجر الجیري وتحته سلسلة من 
الغرف التي یعود تاریخها الی ٤٠٠ ملیون سنة

الخاصة  للدیانات  معبدا  الثالث  الکهوف  تعد 
بالطائفة الهندوسیة

مغارتان  یوجد  باتو  کهوف  اسفل  يف  یوجد 
خاصتان باملعابد األخرى

کهف  يف  اللوحات  من  کبیر  عدد  یلع  تحوي 
معرض الفنون وکهف املتحف وغیرها

التي  الخالبة  الطبیعة  بمشاهدة  االستمتاع 
تحیط بالکهوف

مشاهدة التمثال الضخم الواقع يف املدخل 
الرئیسي لکهوف باتو مالیزیا

الی  املؤدي  الشاهق  السلم  یلع  الصعود 
کهوف باتو وتبلغ عدد درجاته ٢٧٢ درجة

مشاهدة القرود وعروضها املضحکة يف کل 
مکان من کهوف باتو

املعابد  ومشاهدة  الکهوف  داخل  التجول 
واالنهار املتدفقة يف داخلهم

02:30 - 12:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/batu-caves-malaysia/
http://www.banatbatuta.com/
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شالالت تمبلر 

أمور يجب معرفتها عن شالالت تمبلر  

أشياء يمكن القيام بها في شالالت تمبلر  

تقع یلع بعد ١٥ کم من العاصمة کواالملبور 
تمتد هذه الغابات یلع مساحة واسعة تقدر 

بـ ٥٠٠ هکتار
بذلك  توفر  کثیفة  خضراء  بغابات  محاطة 

منتزهات رائعة لرحالت التخییم
تعتبر شالالت تمبلر بارك مکانًا مثالیًا ملحبي 

الطبیعة والسیر داخل الغابات االستوائیة
بغیة  املکان  يف  النار  بإشعال  للزوار  یسمح 

اقامة حفالت الشواء مع األصدقاء
الشاي  لشرب  ممیزة  عائلیة  جلسات  تتوفر 

وغیر ذلك وسط الطبیعة العذراء

االستمتاع بالجلوس داخل الغابات ذات املساحات 
الکبیرة

التخییم يف غابات الشالالت والحصول یلع لیلة 
ملیئة باالثارة والتسلیة

السباحة يف احد البرك التي توفرها الشالالت
القیام بتحضیر الطعام وجلبه واالستمتاع بشوائه 

يف أحضان الغابة

06:00 - 03:00

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

شالالت تمبلر

https://banatbatuta.com/templer-park-waterfall/
http://www.banatbatuta.com/


فــعــالــيــات اليوم الخامس

HOTEL

أفضل فنادق
 كواالملبور

Restaurant

أفضل مطاعم

كواالملبور

3 مزارع الفراولة 
(01:30 - 11:30)

2 مرتفعات جنتنغ 

4 تلفريك جنتنغ
(02:30 - 01:30) 

5 مالهي جنتنغ
(06:00 - 02:30) 

1 الخروج من الفندق

6 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

التوجه نحو محطة KL Sentral وحجز رحلة نحو 
مرتفعات جنتنغ Genting Highlands  املسار هنا

 Genting النزول من الحافلة عند حدائق الفراولة
Strawberry Leisure Farms   املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١,٥ کم) مدة ١٥ 
دقیقة وصوال الی تلفریك جنتنغ  املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١٠٠ متر) مدة دقیقتین 
وصوال الی مالهي جنتنغ  املسار هنا

 Genting Highland السیر یلع االقدام نحو محطة الحافالت
اخذ باص من محطة الحافالت Genting Highland نحو 

محطة KL Sentral يف کواالملبور  املسار هنا

www.banatbatuta.com25

https://www.google.com.tr/maps/dir/Genting+Highlands,+Pahang,+Malaysia/KL+Sentral,+Kuala+Lumpur+Sentral,+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/@3.2727546,101.5979086,11z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1m5!1m1!1s0x31cc49c0442ff9a7:0xdec2e43a59380537!2m2!1d101.6861594!2d3.1342819!3e0?hl=en
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-restaurants/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-hotels/
https://www.google.com.tr/maps/place/Genting+Strawberry+Leisure+Farms/@3.3883577,101.7659426,13.75z/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x31cc1445a0b60fd9:0xd7a6674b0b00237a!2sGenting+Strawberry+Leisure+Farms,+No.+1,+Lot+3707,+Jalan+Jati+2,+Bandar+Gohtong+Jaya,,+Genting+Highlands,+69000+Genting+Highlands,+Pahang,+Malaysia!2m2!1d101.7667115!2d3.3988099!1m6!1m2!1s0x31cc146eea402509:0xade29661a5ba2467!2sGenting+Skyway!2m2!1d101.7642904!2d3.4083758!3e2!3m4!1s0x31cc1445a0b60fd9:0xd7a6674b0b00237a!8m2!3d3.3988099!4d101.7667115?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Genting+Strawberry+Leisure+Farms,+No.+1,+Lot+3707,+Jalan+Jati+2,+Bandar+Gohtong+Jaya,,+Genting+Highlands,+69000+Genting+Highlands,+Pahang,+Malaysia/Genting+Skyway/@3.3883577,101.7659426,13.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc1445a0b60fd9:0xd7a6674b0b00237a!2m2!1d101.7667115!2d3.3988099!1m5!1m1!1s0x31cc146eea402509:0xade29661a5ba2467!2m2!1d101.7642904!2d3.4083758!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Sky+Cable+Car,+Genting+Highlands,+69000+Genting+Highlands,+Pahang,+Malaysia/Resorts+World+Genting/@3.4240619,101.7917309,18z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc140126e525e9:0x204978bf158c94d6!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1m5!1m1!1s0x0:0x9dbd9a0bd59d68b!2m2!1d101.792679!2d3.423871!3e2?hl=en\
https://www.google.com.tr/maps/dir/Genting+Highland,+Genting+Highlands,+69000+Genting+Highlands,+Pahang,+Malaysia/Genting+Highlands/@3.4236966,101.7935487,17z/am=t/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x31cc14004c8dcf61:0x4d3b733a1d2a836f!2m2!1d101.796503!2d3.423583!3m4!1m2!1d101.7970259!2d3.4235095!3s0x31cc1401c5691bbb:0x806c87a0b5755233!1m5!1m1!1s0x31cc13ff562eee2d:0x29822113431956a!2m2!1d101.7943738!2d3.4233675!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Genting+Highlands,+Pahang,+Malaysia/KL+Sentral,+Kuala+Lumpur+Sentral,+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/@3.2727546,101.5979086,11z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1m5!1m1!1s0x31cc49c0442ff9a7:0xdec2e43a59380537!2m2!1d101.6861594!2d3.1342819!3e0?hl=en
http://www.banatbatuta.com/
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مرتفعات جنتنغ 

أمور يجب معرفتها عن مرتفعات جنتنغ 

أشياء يمكن القيام بها في مرتفعات جنتنغ 
أروع  الذي یخولك مشاهدة  التلفریك  الصعود يف 

املناظر الطبیعیة
واالستمتاع  جنتنغ  مالهي  مدینة  الی  الذهاب 

بااللعاب التي توفرها
تعد  والتي  الشهیرة  الفریز  حدائق  الی  التوجه 
مقصدًا للسیاح عند املجيء الی هذه املرتفعات

مرتفعات جنتنج هي واحدة من أجمل املناطق 
السیاحیة يف مالیزیا

تعتبر وجهة مناسبة للعطالت السنویة
تبعد عن کواالملبور العاصمة نحو ٥٥ کم 

السیاحیة  الجذب  أماکن  من  العدید  تضم 
کالتلفریك ومدینة املالهي باإلضافة الی حدائق 

الفراولة

06:00 - 10:00

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مرتفعات جنتنغ 

معلومات عن أماكن الجذب

https://banatbatuta.com/genting-highlands/
http://www.banatbatuta.com/
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تلفريك جنتنغ 

أمور يجب معرفتها عن تلفريك جنتنغ    

أشياء يمكن القيام بها في تلفريك جنتنغ  

تعود أهمیة تلفریك جنتنج هایالند إلی کونه 
األطول واألسرع يف جنوب شرق آسیا

ملرتفعات  شاملة  بانورامیة  إطاللة  لك  یوفر 
جنتنج هایالند

مرتفعات  أیلع  إلی  الصعود  برحلة  القیام 
هایالند من خالل عربات التلفریك

مشاهدة االطاللة الخالبة التي یوفرها التلفریك

12:30 - 11:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

کافة أیام األسبوع    
صباحًا   ٧ الساعة  من 

حتی ١٢ منتصف اللیل

أسعار الدخول:أيام وساعات العمل:
١٠ رنقت

املزید من
 املعلومات والصور عن 

تلفریك جنتنغ 

https://banatbatuta.com/genting-highland-cable-cars/
http://www.banatbatuta.com/
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مزارع الفراولة 

أمور يجب معرفتها عن مزارع الفراولة 

أشياء يمكن القيام بها في مزارع الفراولة 

جانب  إلی  الفراولة  ثمار  من  هائل  عدد  تضم 
عدد من النباتات األخرى

عوامل  من  العدید  الفراولة  بمزرعة  یحیط 
الجذب کاملتاجر واملقاهي

الفراولة املمیزة املزروعة يف  ثمار  التجول ملشاهدة 
التربة أو يف شتالت

املزروعة  والنباتات  األعشاب  من  آخر  عدد  مشاهدة 
بنفس املنطقة

رنجت   ٨ مقابل  وذلك  وأکلها  بنفسك  الفراولة  قطف 
لکل ١٠٠ جرام

شراء ثمار الفراولة الجاهزة من أکشاك بجانب املزرعة
بمشاهدة  وتستمتع  الشهیرة  الالفندر  حدیقة  زیارة 

أزهار الالفندر ذات اللون البنفسجي املمیز
شراء بعض التذکارات توثیقًا لزیارتك إلی مزارع الفراولة

املحیطة  املطاعم  أو  املقاهي  بإحدى  املرور 
باملنطقة

02:30 - 12:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مزارع الفراولة 

کافة أیام األسبوع    
صباحًا   ٩ الساعة  من 

حتی ٦:٣٠ مساًء

أيام وساعات العمل:

أسعار الدخول:
٨ رنقت للبالغین

٥ رنقت للصغار

https://banatbatuta.com/genting-strawberry-leisure-farm/
http://www.banatbatuta.com/
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مالهي جنتنغ 

أمور يجب معرفتها عن مالهي جنتنغ 

أشياء يمكن القيام بها في مالهي جنتنغ  

تقع یلع ارتفاع ٢٠٠٠ متر فوق سطح البحر
واحدة  ساعة  کواالملبور  العاصمة  عن  وتبعد 

بالسیارة
للصغار  ألعابًا  تضم  متکاملة  مالهي  مدینة  هي 

والکبار معا

امللیئة  الترفیهیة  األلعاب  من  العدید  تجربة 
باملتعة واإلثارة 

بك  ینطلق  التي  الفضائي  الصاروخ  لعبة  تجربة 
بسرعة إلی أیلع قمة يف املالهي

القطار  ولعبة  السریع  املناجم  بقطار  الصعود 
ملحبي  صاروخیة  بسرعة  ینطلق  الذي  املعلق 

التشویق فقط
املائیة املتمثلة يف تجسید  باأللعاب  االستمتاع 

مدینة البندقیة
التابعة  املقاهي  او  املطاعم  احد  يف  الجلوس 

ملالهي جنتنغ

06:00 - 02:30

www.banatbatuta.com

معلومات عن أماكن الجذب

املزید من
 املعلومات والصور عن 

مالهي جنتنغ 

کافة أیام األسبوع    
 من االثنین الی الجمعة:

من الساعة ١٠ صباحًا حتی ٦ مساًء
 أیام السبت واالحد:

من الساعة ٨ صباحًا حتی ٨ مساًء

أيام وساعات العمل:

أسعار الدخول:
٦٠ رنقت للبالغین

٥٠رنقت للصغار 

https://banatbatuta.com/genting-highland-amusement-park/
http://www.banatbatuta.com/


مواصالت كوااللمبور

بین  ما  متنوعة  کواالملبور  املالیزیة  العاصمة  يف  املواصالت  وسائل  ان 
الحافالت واملترو باإلضافة الی سیارات األجرة

املواصالت،  وسائل  بقیة  من  أکثر  تعتبر  التي  األجرة  سیارات  أسعار  مع  ولکن 
یفضل العدید من األشخاص رکوب الوسائل االخرى مع تفضیل بعضها عن اآلخر  

والتي سوف نقوم بذکرها مع تفاصیل کل واحدة من وسائل النقل

30www.banatbatuta.com

مترو 
KMUTER (KTM)

الرابط
هنا

الرابطحافالت النقل العامة
هنا

قطار مونوريل
 KL MONORAIL (MRL)

الرابط
هنا

قطار
KLIA Ekspres 

الرابط
هنا

القطار الخفيف
(LRT) 

الرابط
هنا

سيارات ا�جرة الرابط
هنا

الحافالت المجانية
Go KL 

الرابط
هنا

الباص السياحي
HOP ON- HOP OFF 

الرابط
هنا

https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-transport/
http://www.banatbatuta.com/
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توفير المال في كوااللمبور

إلیکم اهم الطرق التي ستقوم بتوفیر الکثیر 
من األموال خالل زیارتکم إلی کواالملبور

الرابط
هنا

www.banatbatuta.com

استخدم الباص املجاني
GO KL بالتنقل 

احجز مکان اقامتك قبل 
فترة من سفرك الی املدینة

تناول وجبتك من املطاعم
 املحلیة او عربات الطعام

اشتري خط جوال

قم بزیارة املعالم املجانیة

عند وصولك للمطار استخدم 
الحافلة لنقلك الی مرکز املدینة

احجز مکان اقامتك يف منطقة
 السوق الصیني او شارع العرب

اشتري بطاقة البکج الذهبیة 
املخصصة ملرتفعات جنتنغ

اشتري کرت
KL PASS کي ال باس 

التي  السیاحیة  األماکن  من  الکثیر  تحوي  کواالملبور  مدینة  ان 
تستحق الزیارة کونها مدینة ساحرة ولکن العقبة الوحیدة التي 
زیارتها  یلع  سیترتب  الذي  املصروف  هي  الطریق  يف  تقف 
ولکن قد قمنا بتحضیر بعض النصائح التي سوف توفر علیکم 

بعض املال من خالل اتباعها بالطریقة الصحیحة

https://banatbatuta.com/save-money-in-kuala-lumpur/
http://www.banatbatuta.com/


الرشطة 999

اإلسعاف 999

اإلطفاء 994

رشطة السياح
991 

هواتف مهمة

ومن أي هاتف محمول عىل الرقم 112

1 كانون الثاين –راس السنة امليالدية
�aipusam 21 كانون الثاين– مهرجان

1 شباط – يوم اإلقليم االتحادي 
5 شباط – عيد العام الصيني

6 شباط – عطلة العام الصني يالجديد
1 أيار – يوم العمل

Wesak 19 أيار – يوم
Wesak 20 أيار – عطلة يوم

22 أيار – نزول القران
Hari Raya Aidilfitri 5 حزيران – مهرجان

 Hari Raya Aidilfitri6 حزيران – عطلة مهرجان

معلومات عامة

ساعات العمل وايام العمل الرسمية
من یوم االثنین الی یوم الجمعة من الساعة ٩ صباحا حتی ٥ مساء

یومي االحد والسبت عطلة 
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العطالت الرسمية لعام 2018
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املطارات
 یوجد يف کواالملبور مطار واحد یدعی بمطار کواالملبور الدولي والذي یقع یلع

 بعد ٥٠ کم عن وسط املدینة
 ویعد من مطارات العالم األکثر ازدحاما لقدرته یلع استیعاب اکثر من ٣٥ ملیون

مسافر وقد صنف بمستوى ٤ نجوم
یحوي یلع ثالثة مدرجات وثالث صاالت للرکاب

مواصالت املطار 
C ضمن صالة  املنطقة  الحافالت يف  الحافالت من موقف  تنطلق  الحافالت:   •
املطار وتتوفر کل ١٥ دقیقة بتکلفة ١٠ رنقت للشخص باإلضافة النها تأخذ ٥٠ 
دقیقة للوصول الی موکز املدینة عند محطة KL SENTRALبطاقة ٢,٥٠ یورو من 

وسط املدینة الی املطار اما بالعکس فتبلغ ٥ یورو تقریبا
• قطار اکسبرس:  وهو عبارة عن قطار سریع یلع السکة الحدیدیة مباشرة بدون 
کواالملبور،  مدینة  وسط  يف   KL SENTRAL ومحطة  املطار  بین  توقف  محطات 

یحتاج ٢٥ دقیقة للوصول الی مرکز املدینة وبتکلفة ٣٥ رنقت للشخص
• قطار ترانزیت: وهو قطار سریع أیضا ولکن یتوقف عند عدة محطات حتی یصل 

الی محطة KL SENTRA ویحتاج ٣٥ دقیقة بتکلفة ٣٥ رنقت
• سیارات األجرة:  اذ یوفر املطار سیارات اجرة تسمح للوصول الی املدینة بتکلفة 

من ٧٠ الی ٩٠ رنقت 
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 أماكن الجذب السياحية

34 www.banatbatuta.com

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا

الرابط
هنا Orchid & Hibiscus Gardens حديقة الزهور

القبة الفلكية الوطنية يف كواالملبور
Planetarium Negara

National Museum of Malaysia املتحف الوطني

National Textile Museum متحف النسيج

 Biomedical Museum:متحف الطب الحيوي

Pavilion Kuala Lumpur  مركز تسوق بافيليون

Mid Valley Megamall  مجمع ميد فايل

sogo  مول سوغو

THEAN HOU  معبد ثيان هو

CHAN SEE SHU YUEN معبد

متحف الرشطة

KL Upside Down House املنزل املقلوب

BANK NEGARA MUSEUM متحف مرصف نيجارا

SZE YA  املعبد الطاوي

Jamek مسجد جاميك

https://banatbatuta.com/kuala-lumpur-attractions/
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نصائح وإرشادات عامة
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01
اذا کنتم اکثر من شخصین عند السفر الی کواالملبور 
فاألفضل اخذ سیارة اجرة من املطار الی وجهتکم يف 
مرکز املدینة النه یعتبر اکثر توفیرًا  اما لشخص واحد 

فیعد خیار القطار او الحافلة اکثر تفضیال

02

03

04

05

عند تجولك يف أسواق املدینة خذ حذرك من محاولة 
النسائیة فقد انتشر  السرقة وخاصة سرقات الحقائب 
فرصة  استغالل  یحاولون  لصوص  األخیرة  الفترة  يف 

انشغالك، فال ضرر من بعض الحیطة والحذر

اذا اردت الصعود بسیارة تاکسي فتأکد من رکوب واحدة من 
یوجد  اذ  واالحمر  األبیض  اللون  ذات  املرخصة  السیارات 
بسبب غالء  عنها  االبتعاد  یفضل  ازرق  لون  ذات   سیارات 
أسعارها، باإلضافة الن بعض السائقین یطلب اجرة بالساعة 
لذا حاول ان تفاصل باألسعار او ابحث عن سائق یأخذ األجرة 

استنادًا الی العداد وتأکد من تشغیله عند صعودك

الشعب املالیزي ال یشرب املاء من الصنبور مباشرة اال 
من خالل فالتر موجودة يف کافة البیوت واألماکن لذا 
بإمکانك توفیر املال والشرب وانت مطمئن عوضا عن 

دفع 3 رنقت لکل 1.5 لتر

عند مغادرتك الفندق یرجی حفظ کل مقتنیاك الثمینة 
عند إدارة الفندق يف الخزائن املخصصة لها الن الفندق 
غیر مسؤول عن فقدان أي شيء من الخزنة الخاصة بکم 

http://www.banatbatuta.com/
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