
 

 توزيع االيام في ماليزيا تقرير عن طريقة توزيع االيام في ماليزيا و عدد االيام المناسب في ماليزيا دليل ماليزيا

 توزيع االيام في ماليزيا سوف نقدم لكم مجموعه جداول و خطط سياحية في ماليزيا

ليلة في ماليزيا 41خطة   

 ليلتين سيالنجور او كوااللمبور

 فندق ون وورلد – فندق امباير صوبانج – فندق صنواي بيراميد – فندق صنواي القون

 يفضل هنا الحجز في فندقي صنواي القون او البيراميد النها في مجمع االلعاب المائية

لنكاوي ثالث ليالي  

 فندق فرنجي باني  – فندق ويستن لنكاوي – فندق بيالنجي بيتش – فندق برجايا لنكاوي

 اربع ليالي بينانج

 فندق هاردروك  – فندق بارك رويال – فندق قولدن ساندز – فندق هوليداي ان

 خمسة ليالي كوااللمبور

  فندق تريدرز – فندق ماريوت – فندق بارك رويال – فندق رويال شوالن

ليلة كامله 41المجموع   

 و بإمكانك تزود يوم او تنقص يوم او تغير مسار الرحلة حسب وجهة نظرك ولكن هذه الخطة مجربة من العديد من السياح العرب في ماليزيا

========================================== 

  ليلة في ماليزيا 41خطة 

يالنجورليلتين س  

 فندق ون وورلد – فندق امباير صوبانج – فندق صنواي بيراميد – فندق صنواي القون

لعاب المائيةيفضل هنا الحجز في فندقي صنواي القون او البيراميد النها في مجمع اال  

 اربع ليالي لنكاوي

 فندق فرنجي باني  – فندق ويستن لنكاوي – فندق بيالنجي بيتش – فندق برجايا لنكاوي

 اربع ليالي بينانج

  فندق هاردروك  – فندق بارك رويال – فندق قولدن ساندز – فندق هوليداي ان

 ليلتين كاميرون

 –  فندق روزا باسادينا –  منتجع كاميرون هايالندز - فندق ديال فيرن

 خمسة ليالي كوااللمبور

 فندق تريدرز – فندق ماريوت – فندق بارك رويال – فندق رويال شوالن

 ليلة واحدة في بورت ديكسون

 غراند ليكسس بورت ديكسون  – أفيليون بورت ديكسون

ليلة في ماليزيا 41المجموع   

تنقص يوم او تغير مسار الرحلة حسب وجهة نظرك ولكن هذه الخطة مجربة من العديد من السياح العرب في ماليزياو بإمكانك تزود يوم او   
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======================================= 

  ليلة في ماليزيا 02خطة 

 ليلتين سيالنجور

 فندق ون وورلد  – فندق الخيول الذهبية

 للراحة و االستجمام

 اربع ليالي لنكاوي

 فندق فرنجي باني  – فندق ويستن لنكاوي – فندق بيالنجي بيتش – فندق برجايا لنكاوي

 اربع ليالي بينانج

 فندق هاردروك  – فندق بارك رويال – فندق قولدن ساندز – فندق هوليداي ان

 ليلتين كاميرون

 –  فندق روزا باسادينا –  منتجع كاميرون هايالندز - فندق ديال فيرن

 ليلتين سيالنجور

 فندق صنواي بيراميد – فندق صنواي القون

 مالصقة لاللعاب المائية

 سته ليالي كوااللمبور

 فندق تريدرز – فندق ماريوت – فندق بارك رويال – فندق رويال شوالن

ليله في ماليزيا 02المجموع   

 و بإمكانك تزود يوم او تنقص يوم او تغير مسار الرحلة حسب وجهة نظرك ولكن هذه الخطة مجربة من العديد من السياح العرب في ماليزيا

================================= 

  للمزيد من الفنادق المقترحة

 فنادق كاميرون - فنادق كوااللمبور - فنادق بينانج - فنادق لنكاوي -  فنادق سيالنجور 

 وهنا موضوع عن امكان الزيارات في

 كاميرون هايالند – سيالنجور - بينانج - لنكاوي 

 

  لالستفسار الرجاء مراسلتنا على حسابنا الرسمي في تويتر

@malaysiatravel1 

  او ارسال ايميل

mu7ammeed@hotmail.com 
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