
لألطفال للبالغين إلى من

تغلق أيام اإلثنين 4.30
مساءا 9 صباحا

عبارة عن مزراع شاي مترامية االطراف ذات مدرجات خضراء خالبة
كما يوجد مصنع للشاي  ومقهى ومركز للزوار ويمكنك التجول فيه وشرب

الشاي وشراء بعض منتجات الشاي
Boh Sungai Palas Tea

Estate مزارع الشاي (بوه) 1

يفضل زيارتها صباحا 5 8 6 مساءا 8 صباحا حديقة فراشات جميلة Cameron Highlands
Butterfly Farm حديقة الفراشات 2

يفضل زيارتها صباحا 6.15
مساءا 8 صباحا

أحد أبرز معالم كاميرون هايالند هذه الحديقة التي تمتاز بتوفر فاكهة
الفراولة اللذيذة التي تقتطفها بيدك ويوجد أيضا آيسكريم فراولة أو مربى

ويمكنك شراء ماتحتاجه
Kok Lim Strawberry

Farm حديقة الفراولة 3

يفضل زيارتها صباحا 7 مساءا 8 صباحا فيها يمكنك مشاهدة النحل على الطبيعة وهو يقوم بصنع العسل كما تتوفر
العديد من منتجات العسل الطبيعي بأسعار معقولة

Ee Feng Gu Honey
Bee Farm مناحل العسل 4

يفضل زيارتها صباحا
هناك العديد من حدائق الزهور الممتدة على طول الطريق الرئيسي من

رينقلت إلى كامبوغ راجا ويمكنك زيارة ماشئت منها وشراء بعض الزهور
بمبالغ زهيدة جدا

Mrs. Robertson’s
Rose Garden حدائق الزهور 5

يفضل زيارتها صباحا 2 4 6 مساءا 8 صباحا
هي حديقة لنباتات الصبار القليلة التي تم العثور عليها داخل منطقة تاناه

راتا وبعض النباتات األخرى والفواكه ويمكنك أخذ نزهة حول المساحات
الخضراء وشراء بعض الهدايا التذكارية

Cactus Valley حديقة وادي الصبار 6

يفضل زيارتها صباحا
هي قرية تحوي العديد من البيوت التقليدية للسكان األصليين كما يوجد
لديهم بعض المنتجات اليدوية الصنع وأفضل طريقة لزيارتهم هو عن

طريق تنظيم رحالت يومية وجوالت
Orang Asli Village قرية أورانج آسلي 7

أحد معالم الجذب السياحي لمحبي المتاحف ويصور مراحل هامة من تاريخ
مرتفعات الكاميرون ويضم أكثر من 1000 نوع من المصنوعات اليدوية Time Tunnel Museum متحف نفق الوقت 8

شالالت Lata Iskandar تقع في الطريق المؤدية من كاميرون إلى تاباه
قبل رينقلت بـ 25 كم

شالالت Robinson Falls وتبعد حوالي 2كم عن تاناراتاه باتجاه منتجع
سانشري باينز

شالالت Parit Falls وهي قريب من شالالت روبنسون وتتطلب السير
مدة 8 دقائق حتى الوصول إليه

5 مساءا 7 صباحا وموقعها خلف فندق دي الفرنس ويمكنك ممارسة لعبة الجولف فيها Golf Club منطقة مالعب الجولف 10

عبارة عن حديقة ترفيهية جميلة على سفوح مرتفعات الكاميرون وبها ينابيع
ساخنة ونهر صغير كما تتوفر بعض الشاليهات هناك Kuala Woh Park حديقة كواال وه 11

هي متعة اليمكن تفويتها بحيث تتجول بداخل الغابات في منطقتي تاناراتاه
أو برينتشانغ واألشجار الكثيفة المحطية من حولك كما يوجد بها لوحات

إرشادية وبعض الطرق الممهدة للسير عليها
Jungle Walks المشي داخل الغابة 12

أعلى قمة جبل في الكاميرن بارتفاع 2110 متر ويتطلب الوصول للقمة
مشيا طويال على األقدام بحوالي 2 - 3 ساعات Gunung Irau جبل جونونغ آيرو 13

ثاني أعلى قمة بعد جونونغ آيرو بارتفاع 2000 متر والوصول إليه أسهل
بحيث أن الطريق إلى القمة معبد ماعدا في األخير ومايميزه كثافة الضباب

وقرب السحاب منك في منظر بديع
Gunung Brinchang جبل جونونغ برينشانغ 14

12 صباحا 4 مساءا
كأحد أشهر النشاطات في الكاميرون ويقع في منطقة برينشانغ يقام كل يوم
جمعة وسبت ويحوي العديد من المؤكالت الشعبية الماليزية كما يباع في
فيه الفواكه والخضار وبعض المنتجات من المالبس والساعات .. إلخ

Brinchang Night
Market السوق الليلي 15

6 مساءا 9 صباحا هو سوق يحوي العديد من منتجات العسل والفواكه وخصوصا الفروالة
وغيرها من المؤكوالت الشعبية وهو شبيه نوعا ما بالسوق الليلي

Multicrops Central
Market السوق المركزي ببريناشغ 16

فرصة لمحبي الرحالت والمغامرة فيمكن التخييم على امتداد الطريق
المؤدي من تاناراتاه إلى فندق أكواتريال بداخل الغابات Camping التخييم 17

األماكن السياحية  في منطقة ( كاميرون هايالند )

إسم المكانالرقم
بالعربي

إسم المكان
نبذة عن المكانباإلنجليزي

أوقات الدوام
أسعار تذاكر

الدخول
مالحظاتبالرينجت

مجانا

نهارا

نهارا

يفضل زيارتها24 ساعةWater Fallsالشالالت9
صباحا

52 وسط
األسبوع و 85
السبت واألحد

مجانا

يفضل زيارتهم
نهارا في جو صحو

للمزيد عن كاميرون و فنادقها من هنا
http://www.malaysiatravel2.com/cameron-highlands

تم اعاده رفع الملف و التعديل
عليه بواسطة ادارة موقع السياحة

في ماليزيا
http://www.malaysiatravel2.com


