
األماكن السیاحیة في ( كوااللمبور )

نبذة عن المكانإسم المكان باإلنجلیزيإسم المكان بالعربيالرقم
أسعار تذاكر الدخول أوقات الدوام

مالحظاتبالرینجت
طفلبالغإلىمن

یفضل زیارتھم صباحا وھم بجوار بعضھم 6188 مساءا9 صباحاحدیقة فراشات كبیرة وجمیلةKL Butterfly Parkحدیقة الفراشات1
البعض 64232 مساءا9 صباحاحدیقة طیور مفتوحة ومغطاه بشبك من األعلى كبیرة وجمیلةBird Parkحدیقة الطیور2

حدیقة ھادئة تحتوي على أنواع متعددة من الزھورTaman Bungaحدیقة الزھور3
 Taman Tasik Perdana (Lakeحدیقة بیردانا4

Garden)یفضل زیارتھا عصرامجاناحدیقة عامة ومسطحات خضراء جمیلة

یفضل شراء التذاكر قبلھا بیوم من سوق 51010 مساءا8.30 صأشھر مبنیین في كوااللمبورPetronas Twin Towersالبرجین التوأم + حدیقتھما5
سوریا 

أعلى برج في كواال ویحتوي على مطعم دّوار وباألسفل یوجد حدیقة زھور KL MENARAبرج المنارة6
یفضل زیارتھا بین العصر والمغرب لمشاھدة 105545 مساءا9صباحاوغزالن 

كواال نھارا ولیال

عبارة عن مركز بھ أحواض ضخمة لمختلف أنواع األسماك ومن ضمنھا KL Aquariaعالم ماتحت البحار7
یفضل زیارتھ ظھرا84535 مساءا11صباحااسماك القرش 

5.30 م9.30 صھو مركز ومعرض للعلوم والتكنولوجیا المتطورة Petrosains Suria KLCCمركز التنكولوجیا8

 KL HOP-ON HOP-OFF Cityباص الھوھو السیاحي9
Tour 

باص سیاحي یجوب 22 محطة سیاحیة داخل كوااللمبور ممتع وجمیل وبھ 
سماعات لكل مقعد تتحدث بجمیع اللغات عن ھذه المحطات وأبرز المعالم 

فیھا
 8.30
صباحا

 8.30
یفضل ركوبھ 9 صباحا حتى یتم عمل جولة 3817مساءا

كاملة قبل انتھاء الدوام

مدینة ألعاب كوزمو (برجایا 10
تایمز سكویر)

Cosmo's World Theme Park  مدینة ألعاب ترفیھیة داخلیة بداخل مجمع برجایا تایمز سكویر الضخم
103828 مساءا10 صباحاوالشھیر مناسبة لألطفال

یومي السبت واألحد رسوم الدخول 43 
للكبار و33 للصغار وقد تختلف االسعار من 

فترة الى فترة

مدینة ألعاب جینتینج11
Genting Highlands Theme 

Park
مدینة ألعاب كھربائیة تقع في منطقة باردة وتبعد عن كوااللمبور حوالي 
ساعة بالسیارة وبھا مدینة ألعاب داخلیة وخارجیة ویوجد مطاعم وفنادق 

ویكون زیارتھا من الصباح وحتى المساء
مغلقة حالیاً للتطویر و التجدید7 مساءا10 صباحا

مالحظة إضافیة لجینتینج/ یمكنك الذھاب لھا بطریقتین إما بالطریقة االقتصادیة عن طریق باصات Go Genting ولدیھم موقع رسمي على االنترنت أو عن طریق التاكسي

تبعد عن كوااللمبور حوالي ساعة أو أقل وھي عبارة عن غابة تحتوي Air Terjun Temmpler Parkشالالت تیمبلر بارك 12
یفضل زیارتھا صباحاعلى شالالت 

یضم التراث الحضاري والفكري للدولة ومراحل التاریخ التي مرت بھا  National Museumالمتحف الوطني13
یفضل زیارتھ صباحامالیزیا

شارع بوكیت بینتانغ (شارع 14
شارع شھیر جدا یوجد بھ العدید من المجمعات التجاریة والفنادق Jalan Bukit Bintangالعرب)

والمطاعم العربیة والمقاھي
ھو جامع كبیر وممیز ویعتبر أحد أبرز معالم كوااللمبورMasjid Negaraمسجد نیجارا15

رحلة طیران (تجربة القیادة 16
One Day Pilotبنفسك)

عبارة رحلة طیران بالطائرة ذات المحرك الواحد وبھا 4 مقاعد فقط.. 
ویمكنك اإلختیار مابین تجربة القیادة بنفسك بتواجد الكابتن بجوارك 
وتسمى (One Day Pilot) أو استكشاف كوااللمبور فقط وتسمى 

(KL Discovery) ومدة الرحلة 30 دقیقة

أسعار القیادة بنفسك 500 رینجت أما استكشاف 
كواال فقط 400 رینجت للشخص والحجز قبلھا 

www. باسبوعین عن طریق الموقع الرسمي لھم
onedaypilot.com

6 مساءا7 صباحاوھي واحدة من أقدم المحمیات في مالیزیا وتوجد في وسط كوااللمبورBukit Nanas Forest Reserveمحمیة بوكیت ناناس17

National Science Centreالمركز الوطني للعلوم18
 ھو معرض كبیر یعرض المعلومات العلمیة والتكنولوجیة  وھناك قاعة 
ضخمة حیث یمكنك مشاھدة عروض وأفالم علمیة ووثائقیة تبث مباشرة 

على قبة خضراء من الداخل
یغلق أیام الجمعة5 مساءا9 صباحا

 National Planetariumمركز القبة الفلكیة19
وھو مركز علمي یھتم بكل مایتعلق بالفضاء والكواكب والعلوم الفلكیة عن 
الكون كما أن ھناك العدید من العروض التفاعلیة ومسرح للزوار یعرض 
فیھ أفالم وثائقیة عن الفضاء أو مقاطع من األفالم الشھیرة مثل حرب 

النجوم
یغلق أیام االثنین5 مساءا10 صباحا

منتجع ومنتزه أفاموسا 20
A Famosa Resort Melak(مالكا)

منتجع ضخم جدا ویحتوي على عدة أقسام سفاري وألعاب مائیة وعروض 
ومسرحیات كاوبوي وسینما یبعد عن كواال حوالي ساعتین وتكون زیارتھ 

من الصباح وحتى المساء
من 163 10 مساءا10 صباحا

حتى 208

من   
 133
حتى 
173

األسعار شاملة التوصیل بالباص من 
كوااللمبور ذھابا وعودة من 10 صباحا 

وحتى 10 مساءا

مالحظة حول أفاموسا/ یتم الحجز قبلھا بیوم على األقل وتختلف أسعار الدخول باختالف األقسام المراد الدخول فیھا ویمكنك الحجز عن طریق أحد المكاتب السیاحیة ھناك  
www.afamosa.com وموقعھم اإللكتروني

المجمعات التجاریة والسوبرماركت واألسواق في مدینة ( كوااللمبور )

نبذة عن المجمعإسم المجمع باإلنجلیزيإسم المجمع بالعربيالرقم
أوقات الدوام

مالحظاتموقعھ
إلىمن

مجمع فخم وغالي ویوجد بھ دور كامل للمطاعمPavilion Kuala Lumpurمجمع البافلیون1

10 مساءا10 صباحا

بوكیت 
بینتانغ 
شارع 
العرب

من أضخم المجمعات في كوااللمبور وتقریبا یتكون من 6 طوابق للتسوق Berjaya Times Squareبرجایا تایمز سكویر2
ومن فوقھا أضخم برجین لفندق البرجایا

في قلب شارع العرب ویعرض الساعات والحقائب واألحذیة Fahrenheit 88فھرنھایت مول3

متخصص في اإللكترونیات والتكنولوجیا والكمبیوترM Plaza ام بي بالزا4

متخصص في اإللكترونیات والتكنولوجیا والكمبیوتر Low Yat Plazaمجمع لو یات5

متخصص في المالبس واألزیاءStarhill Galleryستار ھیل6

ماركات عالمیة وسوبرماركتLot 10لوت تن7

یعرض مختلف البضائعSungei Wang  & BB Plazaسونغاي وانغ (بي بي بالزا)8

مجمع تجاري یضم أحذیة وعطور وھدایا ومطاعم ومقاھيSOGOسوقو بالزا10

تحت البرجین مباشرة ویعرض الماركات وبھ مطاعمSuria KLCCمجمع سوریا (البرجین)11
KLCC

متخصص في المالبس واألزیاء Avenue Kأفینیو كي12

تم اعاده رفع الملف و التعدیل علیھ بواسطة ادارة موقع السیاحة في 
مالیزیا 

http://www.malaysiatravel2.com
للمزید عن اسواق كوااللمبور من ھنا
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