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الحدائق النموذجية  

دع المــرح يـبـدأ
تِعد املتنزهات واحلدائق النموذجية يف ماليزيا بساعات من املرح واخليال لكل فرد من أفراد العائلة. 

ومن أعلى قمم اجلبال إلى مراكز التسوق، يوفر كل منتزه أماكن اجلذب اخلاصة به  لتجعل زيارتك مرح 
واستمتاع وذكرى ال ميكن نسيانها. وألن املتنزهات تقع يف أجزاء مختلفة من ماليزيا، فإن زيارة املتنزه 

ُتعد فرصة ذهبية لرؤية اجلمال الطبيعي ملاليزيا والكثير من األماكن السياحية اجلذابة.

4



يف أعلى قمة مرتفعات جنتينج، هناك مدينة ألعاب داخلية 
وتسوق يف منتزه جنتينج وفيرست وورلد )العالم األول( 

باإلضافة إلى املزيد من اجلذب لهواء اجلبل البارد. وميكنك هنا 
اإلستمتاع بروعة مشهد املرتفعات ومشاهدة مدينة كواالملبور 

)كي إل( من األعلى إذا كان اجلو صافياً وكذلك برجا بتروناس 
التوأم يف األفق البعيد. إن صن واي الجون يف منطقة بيتالنج 
جايا وجهة معروفة مبناطق اجلذب الرئيسية بها املتمثلة يف 

األلعاب املائية املثيرة واملغامرات واأللعاب العائلية.
  

زيارة منتجع حديقة بحيرة بوكيت ميرا توفر لك مرح مشاهدة 
قردة أوراجن أوتان، التي تعيش حرة طليقة يف البرية يف محمية 

جزيرة أوراجن أوتان الوحيدة يف شبه اجلزيرة املاليزية، ثم 
ميكنك اإلنطالق إلى متنزه أفاموسا املائي بالقرب من مدينة 

مالكا التاريخية، التي تتباهى بامتالكها سفاري احليوانات 
الوحيد يف ماليزيا فضاًل عن املتنزه املائي لالسترخاء بعد رحلة 

السفاري باإلضافة إلى عروض احليوانات املدهشة. 

ومن املناطق األخرى التي توفر لك الراحة واملرح، هي متنزه 
ديسا املائي وعالم شاه علم املائي وعالم باتو بهات املائي، وعالم 

بيداس للينابيع الساخنة، حيث يأتي املاء من مصدر ينابيع 

ساخنة ويوجد حوض ملئ مبياه الينابيع الساخنة للراغبني يف 
اإلستمتاع بغطسة صحية فيه. 

كما تتوفر جتربة مثيرة أخرى تنتظرك يف حدائق ماليزيا 
الثقافية يف سراواك، حيث تقع قرية سراواك الثقافية قرب 

كوتشينج، ويتمكن الزائر فيها من مشاهدة املباني التراثية 
والنشاطات الثقافية من األجناس واألعراق املختلفة ملجتمع 

سراواك، وهذه األعراق هي: إيبان، بيدايوه، أوراجن أولو، ميالنا 
بينان، مالسي، والصينيون، وبعد التجول يف القرية ميكنك 
اإلستمتاع بعرض ثقايف مدهش. ويف والية صباح وبالقرب 

من كوتا كينابالو تقع قرية مونسوبياد الثقافية التي ُخصصت 
للحفاظ على ثقافة الكادازان، وهي املجموعة العرقية األكثر 

عدداً يف والية صباح، وقد ُسميت القرية بهذا االسم تيمناً باسم 
محارب الكادازان األسطوري مونسوبياد، حيث شيد الالحقون 

له هذه القرية.

استمتع باإلثارة والمرح !
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متنزه برجايا تاميز سكوير يقع يف الطابقني اخلامس 
والسابع ملركز التسوق، وقد مت بناؤه من قبل العالم املبدع 
البروفيسور كوسمو، ومساعده الرجل اآللي أوورت، حيث 
يضمن هذا املنتزه الواقع على مساحة 133،000 قدم مربع، 

نقلك إلى مجرة أخرى بعيدة، ويوجد ستة ألعاب مثيرة 
للكبار مصممة خصيصاً للمتنزه وهي األفعوانية املليئة 
باإلثارة ومدار الدوران بارتفاع 30 متراً وهجوم الفضاء 

وقطار أوورت وديزي إيزي واخلالط الرجراج.

متنـزه برجايــا تاميـز سكويــر

عالـم بمواصفـات خاصـة
تفضل واقض نهاية األسبوع بكامله يف مجمع برجايا تاميز سكوير يف كواالملبور.  يقع املجمع يف قلب مركز املدينة 
متامًا، حيث جتد كل ما حتتاجه يف هذا املجمع املتكامل للتسوق والترفيه والتسلية والذي يضم أيضا أكبر مدينة 

ترفيهية مغلقة يف ماليزيا.
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منتزه برجايا تاميز سكوير 
رقم -09 103، الطابق التاسع برجايا تاميز سكوير

رقم 1 شارع إمبي 
55100 كواالملبور 

الهاتف: 60321173118 + الفاكس: 60321432380 + 
 tpcoordinator@timessquarekl.com :البريد اإللكتروني

www.timessquarekl.com :موقع اإلنترنت

األفعوانية »رولر كوستر« متتد على مسافة طولها 800 متر، 
وتشتهر باسم »سوبرسونك أوديسي«، وهي تضمن لك مرح ال 
ُتنسى طوال العمر، واألمر الذي يجعلها أكثر مرح هو منصة 

املراقبة على اجلسر الذي يربط بني الطابق الثامن حيث مدخل 
الصعود إلى الطابق التاسع الذي يتيح لك مشاهدة حديقة األلعاب 

بكاملها، ثم دوران العربة حول اجلسر الرابط الذي يتيح للعائلة 
واألصدقاء رؤية أو إلتقاط صور ألطفالهم وهم يأخذون جولة 

باألفعوانية الداخلية األطول يف العالم، والتي تتهاوى من الطابق 
الثالث عشر إلى اخلامس قبل أن تتوقف نهائياً يف الطابق السابع. 

ما أمتعها من جتربة!!

لعبة أخرى جتعلكم يف حالة ذهول وهي اخلالط الرجراج، فهذه 
اللعبة اجلنونية التي اخترعها عاملنا املبدع من املؤكد أنها تدير 
عقول 21 راكباً دفعة واحدة وعند النزول منها فإنك بالتأكيد 

تفقدك اإلحساس باإلجتاه.

املكان املخصص لألطفال أخف وطأة، ولكن ال يقل إثارة هو 
حديقة اخليال الذي ابتكرها البروفيسور كوسمو، واملكان مزخرف 

باأللوان الزاهية اجلميلة واملقاعد الصغيرة املخصصة لراحة 
األطفال عندما يشعرون باإلرهاق من كثرة اللعب، ويوجد 8 ألعاب 
يستطيع أن يستمتع بها األطفال من جميع األعمار، منها الدوامة 
التي تثير الصغار بالتأكيد، بينما القارب الهزاز وأرجوحة مولي 

كول تسيطر على عقولهم بال شك. 

تستطيع العائالت أيضاً اإلستمتاع بجولة مريحة مع أطفالهم من 
خالل أرض العجائب الطبيعية يف احلديقة مع اجلولة النباتية، 

وما يزيد األمور تشويقاً وجود عربات التصادم إلستيعاب كل من 
األطفال )هوني بومب( والكبار )روبو كراش(، وبجانب األلعاب فإن 

األطفال سيحصلون على تسلية خاصة من البروفيسور كوسمو 
نفسه وبرفقة أصدقائه، فيما تبدو أجواء احلديقة مليئة باملرح 

والضحك.

التسلية ال تتوقف عند هذا احلد، حيث تقع قلعة األطفال باجلوار 
للترفيه على املسرح وملعب األطفال هو مكان أخر ملرح ال ينتهي. 
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استمتع مبغامرة مائية رائعة يف متنزه املياه اجلديد يف 
ماليزيا! فتح هذا املتنزه أبوابه يف شهر أغسطس من سنة 

2016، ويتوفر على 16 من ألعاب الركوب املثيرة التي تضمن 
التشويق واإلثارة حملبي املغامرة. كما أن هذا املتنزه العائلي 

الويف لقيمته املالية محاط باخلضرة الطبيعية للغابات 
الترفيهية، مما يجعله مالذا للمتعة واملغامرة.

ال ميكنك االنتظار للغوص واملغامرة؟ توجه إلى منتجع 
القراصنة ألخذ حملة عن أيام املاضي عندما أبحر قراصنة 
سوشبوكلينغ يف البحار. توجه الى ممر األناكوندا أو اركب 

األمواج مثل احملترفني يف "راكب األمواج".

مبا أنك اآلن مستعد ـ فقد حان الوقت لتحدي نفسك مع 
أم الوحوش، املتسابق املجنون. وهو عبارة عن سباق عالي 

السرعة متكون من ست حارات يتسابق فيه املتسابقون 

جنبا إلى جنب ويكون رأسهم يف األمام. امسك نفسك، ألن 
هذا السباق العالي السرعة سيأخذك إلى األسفل يف ثواني 

معدودة ومثيرة!
اطلق العنان لشخصيتك املتهورة وتوجه إلى منطقة اجلذب 
الرئيسية يف املتنزه ـ مدفع املياه. سيقوم هذا املدفع العالي 

الضغط بقذفك، وستطير إلى األعلى قبل أن تهبط يف بركة 
املياه املتواجدة يف األسفل!

لكن مهال، املتعة ال تتوقف هنا. هناك مناطق جذب أخرى 
مثل املزجلة، سبيراالكس، السقوط، احللقة العجيبة، اللؤلؤة 

اخلضراء، خليج القراصنة، الطريق السحري وبومراجن.

سيستمتع األطفال بالركوب يف "مغامرة األطفال"، وهي بنية 
متعددة املستويات للمياه النشيطة لألطفال من جميع األعمار. 

مزيج من ست مزجلات، وساحة لعب كبيرة للرش باملياه. 

متنزه ومنتجع أرض العجائب باجني

متنزه المياه األحدث في ماليزيا
متنزه مائي جديد يقع يف كاجاجن، على بعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة من كواال المبور، ويوفر املتعة واإلثارة 

جلميع أفراد األسرة من خالل 16 من أماكن اجلذب املائية!
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وعندما تعتقد أن املرح على وشك االنتهاء، 
ستغمر املياه املفرغة أي أحد يف طريقها!

متنزه املياه باجني هو مكان مثالي الستضافة 
مجموعة من األصدقاء والكرنفاالت واحلفالت 

وأيام األسرة والرحالت املدرسية وأحداث 
الشركات وأنشطة جمع األموال.

متنزه ومنتجع أرض العجائب باجني
رقم 2، شارع برسياران باجني

شارع باجني
43000 كاجاجن، سيالنغور
الهاتف: 603+ 8912 8333

 sales@bangiwonderland.com.my :البريد االلكتروني
 www.bangiwonderland.com.my :املوقع االلكتروني

9



آي سيتي 

كما يوحي اسمها، يعرض هذا املعلم الفريد من نوعه »اليت سكيب« مضاًء بأكثر من مليون من أضواء ال إي دي 
)ليد(، ويضم ألعاب مالهي يف الهواء الطلق موضوعة يف »غابة« من القيقب والصنوبر بلمعان اجلواهر. ومن بني 
األلعاب »سوبر سوينج« و«سبيس ووك« واملفضلة التقليدية الدوامة ذات الطابقني، ومدينة األضواء الرقمية يف آي 

سيتى هي أبرز أماكن السياحة الليلية املاليزية. 

أروع النقاط الساخنة في ماليزيا

سنو ووك
األولى من نوعها يف جنوب شرق آسيا، هذه البيئة املجمدة 
على مساحة 50،000 قدم مربع تضم 100 طن من التماثيل 
اجلليدية، التي شكلها فريق يضم 30 من أفضل النحاتني 
من هاربني والصني، يتم اإلحتفاظ بدرجة احلرارة حتت 

5 درجات مئوية مع 100 مم من الثلج حتت األقدام. توفر 
سنو ووك جتربة القطب الشمالي ال تُنسى، خاصة بالنسبة 

للزوار القادمني من املناخ األكثر دفئاً، كما حتتوي على منطقة 
ألعاب لألنشطة الترفيهية، مثل صنع رجل الثلج واإلنزالق 

على اجلليد، بتكلفة 10 ماليني رجنيت ماليزي. هذا املركز 
التعليمي والترفيهي يستوعب ما يصل إلى 800 زائر.

وترورلد )العالم املائي(
وترورلد يف آي سيتي ميتد على مساحة 10 أفدنة، وفتح 

أبوابه إلستقبال الزوار يف نوفمبر 2012، ويضم ألعاب مائية 
تتراوح من حيث ميلها لإلثارة من البسيطة إلى القوية، وهي 

تقدم ساعات من املرح املائي للعائلة بكاملها، وتشمل األلعاب: 
العمالق واجلاكوزي واللولبية 

ومنزلقات قوس قزح وحوض مغامرة 
األطفال ومغامرة النهر من خالل 

كهوف مضاءة ال إي دي )ليد( وحمام 
األمواج مع شاشة عمالقة ال إي دي 

)ليد(. 
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عالم املرح
ُصمم وترورلد للعائلة، حيث هناك الكثير من املرح يف هذا 

املعلم ويوجد ألعاب لألطفال واملراهقني ومسرح خماسي 
األبعاد الذي يوسع التجربة السينمائية ومتحف فن اخلدع 

وبيت الرعب ومتحف الشمع التفاعلي جلميع النجوم. 

متحف فن اخلدع
يستند على الفن القدمي »ترومب لوي«، حيث تثير املعروضات 

العقل باخلدع البصرية التي يخلقها التقدمي الذكي للظالل 
واملواد التي تتجاوز إطار الصورة، ويتم عرض خمسة مواضيع 

فنية – األعمال الفنية املميزة واملصرية واحلياة البحرية 
ومملكة احليوان والكالسيكيات احلديثة – داخل مساحة 

عرض متتد على نحو 8,000 قدم مربع على طابقني، وهنا 
يتم تشجيع الزوار بأخذ أوضاع مرحة للصور مع املعروضات. 

بيت الرعب
األشباح والغول واألطياف وساكني الظالم يسكنون هذا 

املنزل املسكون على مساحة 15,000 قدم مربع، يتم اجلمع 
بني امليكاترونيك )اآلالت واإللكترونيات( والعروض احلية 

والكوابيس وبث احلياة فيها لتقدمي ترفيه تقشعر له األبدان 
لهؤالء الذين لديهم الشجاعة الكافية للمغامرة بالداخل، كما 
توجد مفاجآت شبحية عند كل منعطف مع جو مخيف يزيد 

من حدته املؤثرات الصوتية والبصرية.

 البساط األحمر
اُفتتح يف أغسطس 2013، وهو »األول من نوعه« نشاط آخر 

أدخلته آي سيتي، متحف الشمع التفاعلي 
البساط األحمر يعرض كل النجوم ليجمع 

بني السحر والتألق والسلطة والسياسة 

والغريب والرائع على مساحة 30،000 قدم مربع حمليط 
جوائز األوسكار، إن البساط األحمر بتكلفة 25 مليون رجنيت 

ماليزي، هو احلدث األبرز يف »زيارة ماليزيا 2014« )يف ام واي(. 

جميع املعروضات املائة مأخوذة من الشخصيات احملبوبة 
العاملية مع ستة محاور هي – األيقونات العاملية واملشاهير 
وجنوم الرياضة وكتاب األرقام القياسية العاملية وكافيه كل 

النجوم والتفاعلي وبعضهم له صوت وحركة آلية. 

وهنا أيضاً الزوار مدعوون لإلقتراب لفحص وملس 
الشخصيات الشمعية،، ميكنك أن تشهد وتتعجب من التشابه 
الغريب يف لون البشرة وامللمس لشخصياتك احملبوبة يف حني 

أن العنصر التفاعلي يسمح للزوار باإلحتفال معهم. 

آي سيتي
دي- -1 جي شارع مالتي ميديا، سيتى بارك، آي سيتي

40000 شام علم، سيالجنور
الهاتف: 60355218800 + الفاكس: 60355218810 +

 help@i-city.my :البريد اإللكتروني: اإلستعالمات العامة
i-city@i-city.my :استفسارات التنمية

 iticket@i-city.my :استعالمات حجز التذاكر على اإلنترنت
 i-city.my ::موقع اإلنترنت
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    تجارب من واقع الحياة في
                                مدينة بحجم الطفل

مدينة بحجم الطفل مت انشاؤها ومخصصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 14-4 عامًا، كيدزانيا هي متنزه 
داخلي تعليمي وترفيهي ويقدم جتربة التعلم والترفيه التفاعلي. يف تطور مبتكر كيدزانيا ال تضم أي ألعاب، بداًل 

من ذلك يتمتع األطفال بلعب األدوار والتعلم يف نفس الوقت.
ميكنهم املشاركة يف 90 من أنشطة لعب األدوار املهنية ألي وظيفة يرغبونها سواء كانت رجل اطفاء أو طيار 

أو فنان أو رئيس الطهاة أو جراح أو مذيع أخبار يف كيدزانيا. وتهدف هذه األنشطة إلى مساعدة النمو البدني 
والفكري، وقد مت تنفيذها يف 60 منشأة أو منطقة لعب.

كيدزانيا كواالملبور

بشكل أساسي العالمة التجارية التعليمية والترفيهية األسرع 
منواً يف العالم، فقد فازت كيدزانيا بالعديد من اجلوائز 
العاملية، حيث اختيرت »أفضل مدينة مالهي عاملياً« من 

قِبل جمعية الترفيه املوضوعي و«أفضل مركز ترفيه عائلي 
يف العالم« »من ِقبل اجلمعية الدولية ملدن املالهي وأماكن 
اجلذب و«املشغل الترفيهي العاملي للعام« من قِبل التسوق 

والترفيه الدولي و«مفهوم العام« من قِبل ام ايه بي آي سي. 
تقع كيدزانيا بجوار ايكيا يف موتيارا دامانسارا وعلى بُعد 
حوالي 30 دقيقة بالسيارة من كواالملبور عبر ال دي بي. 

كيدزانيا مشهورة عاملياً يف مفهومها لتزويد األطفال بأساس 
شامل ومتوازن الترفيه والتعليم. وحتى اآلن ألهمت 

كيدزانيا كواالملبور أكثر من 250،000 طفل منذ 
افتتاحها يف فبراير 2012. ويف نهج مبتكر 
تعمل كيدزانيا مع الشركات والعالمات 
التجارية بوصفها شريكاً استراتيجياً 

يف تقدمي هذه التجارب التعليمية 
والترفيهية، وقد حصلت على مستويات 
قياسية لرعاية الشركات من الشركات 

املاليزية الرائدة والشركات العاملية. 



كيدزانيا – املفهوم املشهود له على الصعيد العاملي

2011 – جائزة مفهوم الترفيه األكثر ابتكاراً )ار ال آي العاملية(
2011 – املنتج املتميز اجلديد )جمعية اإلدارة الكورية اإلستشارية(

2010 – صاحبة املشروع للعام املكسيك )إرنست ويونغ، فئة اإلعالم(
2009 – جائزة أفضل مفهوم )ام ايه بي آي سي(

2009 – جائزة مشغل الترفيه العاملي )التسوق والترفيه الدولي( 
2007 – جائزة التصميم اجليد )منظمة تعزيز التصميم الصناعي الياباني(
2006 – أفضل مركز ترفيه عاملي )آي ايه ايه بي ايه - كيدزانيا مونتيري(

2001 – أفضل مدينة مالهي جديدة )جمعية الترفيه املوضوعي(

راكان رياجن اس دي ان. بي اتش دي
 هي املرخص املعتمد لـ كيدزانيا وإحدى الرشكات التابعة للمنتجعات ومعامل الجذب املوضوعية 

اس دي ان. يب اتش دي. 

كيدزانيا كواالملبور
منعطف ان اكس

18 شارع بي جيه يو 5/ 7 موتيارا دامانسارا
47810 بيتالينج جايا، سيالجنور

الهاتف:     )5439(             88 1300 +  / 60322039666 + )خارج ماليزيا(
الفاكس: 60378399488 + 

 contact@kidzania.com.my :البريد اإللكتروني
 www.kidzania.com.my :موقع اإلنترنت

KIDZ
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لتضاعف لك املرح، تضم احلديقة املائية منطقتني، مياه أفريقيا هي 
األرض املطلقة لإلثارة مع معالم اجلذب التي تشمل الفوفوزيال 

و وتربليكس خماسي األبعاد، يف حني أن شاطئ ركوب 
األمواج هو األكبر من صنع اإلنسان يف العالم. 

الضباب وآثار الدخان والنوافير املائية جميعها 
موجودة يف هذه الرحلة الترفيهية املطلقة التي 

لم ير العالم مثيل لها. وتربليكس خماسي 
األبعاد هو األول من نوعه يف العالم، وهو معلم 

جذب مائي يشرك حواس السمع والبصر واللمس 
لالعب وسواء كانت مغامرة قراصنة أو عجائب حتت 

املاء ميكن للزوار أن يتوقعوا الشعور بكل شئ يرونه من هبة 
الريح إلى عاصفة قوية. 

الفوفوزيال، هي أحدث معلم جذب يف صنواي الجون وأكبر 
األلعاب املائية يف العالم ومتتد على مساحة 3،360 متراً )ثالث 
مرات حجم حمام السباحة باملعايير األوليمبية( من 
احلديقة املائية.

من برج اإلطالق على ارتفاع ال يصدق أحد 
عشر طابقا )30م(، الفوفوزيال تتهاوى بك خالل 
جولة متتد على مسافة 152 م، مصممة لتشبه 
املنحدرات على نهر مضطرب قبل أن تدفعك بال 
رحمة يف أكبر قمع مائي يف العالم قطره 22 م على 
ارتفاع 4 م فوق األرض.
 
مت تسجيل الفوفوزيال يف موسوعة ماليزيا لألرقام القياسية عام 
2013 باعتبارها أكبر األلعاب املائية يف ماليزيا، وبصرف النظر

خمسة متنزهات مختلفة
               في وجهة واحدة مذهلة

ادخل واكتشف اململكة السحرية من املرح اخلالصة واإلثارة، اختبر عجائب أكثر من 80 من األلعاب واملرافق 
الترفيهية املنتشرة يف 5 حدائق – احلديقة املائية واملالهي واكسترمي بارك )احلديقة املتطرفة( وحديقة احلياة 

البرية وحديقة الصراخ، هذا املعلم احلائز على عدة جوائز هو الفائز يف جائزة »أفضل معلم جذب يف آسيا« من قِبل 
اجلمعية الدولية ملدن املالهي ومعالم اجلذب )آي ايه ايه بي ايه( من -2007 2010، وجائزة »أفضل متنزه مائي يف 

آسيا 2011« من قبل آي ايه ايه بي ايه، وجائزة »أفضل معلم جذب سياحي من صنع اإلنسان 2005/ 2006« من قِبل 
هيئة السياحة املاليزية. 

صنـــواي الجـــــــون
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أما عن الفوفوزيال فإن وتربليكس خماسي األبعاد اخلاص 
باملتنزه، فقد دخل أيضاً موسوعة ماليزيا لألرقام القياسية عام 

2012 باعتباره أول وتربليكس خماسي األبعاد يف ماليزيا. شاطئ 
ركوب األمواج الذي ميتد على مساحة أكثر من 13،000 متر مربع 
قادر على خلق أمواج مثالية يصل ارتفاعها بحد أقصى 8 أقدام، 

والقدرة على تشكيل األمواج وفقاً إلحتياجات راكبي األمواج 
من حيث اإلرتفاع والوقت وأمناط املوجة جتعل شاطئ ركوب 

األمواج يف صنواي الجون جنة راكبي األمواج لكل من احملترفني 
والطامحني. استكماالً للمشهد، هو صوت وصورة أكبر بركان ثائر 

يف آسيا من صنع اإلنسان، وأحد عوامل اجلذب العديدة يف شاطئ 
ركوب األمواج هو »فلورايدر« وهو أول محاكاة ركوب أمواج يف ماليزيا. 

تتكون احلديقة النموذجية من املوضوعني التاليني إلبهار الزائرين 
من جميع مناحي احلياة، الغرب البري الذي يأخذ الزوار إلى بلدة 

رعاة البقر الغربية القدمية يف حني أن عالم املغامرة هو، حيث 
املغامرة تدب فيها احلياة ، ومن بني األبرز هنا جسر املشاة املعلق 

الذي يعد أحد أطول اجلسور املعلقة يف ماليزيا بطول 428 م 
وانتقام القراصنة وهي أول سفينة قراصنة والوحيدة يف ماليزيا 

بدوران 360 درجة لتدور بك إلى 24 متراً فوق مستوى سطح األرض.

حديقة احلياة البرية يف صنواي الجون هي أول حديقة حيوان 
تفاعلية يف ماليزيا وتضم احليوانات الغريبة والصغيرة والصديقة 

من مجموعة من الطيور والزواحف والثدييات. يشجع مفهوم 
حديقة احليوان الضيوف ليس فقط لرؤية احليوانات والتعرف 

عليها، ولكن بشكل وثيق وشخصي بلمسها. هذا املعلم للحيوانات 

األول والتفاعلي بالكامل يف ماليزيا يضم أكثر من 150 نوعاً من 
احليوانات الغريبة واملستأنسة.

عشاق املغامرة ليس من الضروري أن يبحثوا أكثر عن األنشطة 
التي تضخ األدرينالني، حيث ميكن االستمتاع بكل اإلثارة يف 

مكان واحد – »اكسترمي بارك« )حديقة املغامرة والتطرف( يف 
صنواي الجون. لذا استعد لتحدي نفسك لإلثارة واحلماس 

األعلى واألطول واألسرع، ومن بني األبرز »فالينج فوكس تريل« 
على ارتفاع 206م و »جي فورس اكس« وهي لعبة املقالع األعلى 

واألسرع الذي ينتقل من -0 120كم يف ثانيتني ويصل إلى ارتفاع 65 م. 

تقدم حديقة الصرخة لـ لينتون يف هاريس جتربة فزع مكثفة 
ومثيرة وتفاعلية حية تأخذ احلواس إلى آفاق جديدة من اإلدراك 
باستخدام تكنولوجيا سمعية وبصرية حديثة، فضاًل عن التمثيل 

احلي، وهي موزعة على طابقني تنقل التجول يف معلم الفزع 
وأشكال الليزر إلى آفاق جديدة مع خلفية على غرار هوليوود 

وفريق من املؤدين متخصصني للغاية ومدربني. 

صنواي الجون
3 شارع بي جي إس 11/11، بندر صنواي

46150 بيتالينج جايا، سيالنغور
هاتف: 60356390000 + 
فاكس: 60356370050 + 

 ask_lagoon@sunway.com.my :البريد اإللكتروني
www.sunwaylagoon.com :املوقع
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األلوان الزاهية للحديقة املائية - األحمر واألزرق والوردي 
واألصفر - تصرخ باملرح واإلثارة، وأكثر األلعاب التي كثر 

احلديث عنها، هي »مونسون بستر« املثيرة وهي أحد أطول 
ألعاب الكوستر املائية يف آسيا، ستجد نفسك مدفوعاً لألمام 

مسافة 200 م بالنفاثات املائية. مرح حقيقي! قم بتجربتها 
مرة واحدة وسوف تعود للمزيد، وميكن لألطفال أيضاً ركوبها 

بصحبة شخص بالغ. 

أللعاب الفريق، ميكن ألكثر من 10 أشخاص اإلنزالق على 
الزالقة العمالقة املفتوحة، إنها بهذا اإلتساع! واملزيد من 

التحديات السريعة تنتظرك يف كوستر األنفاق املائي، وهي 

لعبة مغلقة، و »بيج سبالش« وهي زالقة نصف مغلقة ونصف 
مفتوحة، كما ينتظرك يف حتد آخر نبتون عشرة عوامات، 

وعليك أن تسير عبر املياه على هذه 
العوامات، واذا فقدت اتزانك تغطس 

يف املاء، ولكن هذا هو مرح 
األلعاب املائية – أن تبتل متاماً. 

واألطفال لديهم منطقة اللعب 
اخلاصة بهم، حيث تشمل مناطق 

اجلذب زالقة األطفال الصدف 
وزالقة الغواصة احلمراء والصفراء، 

تغلب على الحرارة

عندما تكون الشمس ساطعة وحمام السباحة ال يقدم املزيد من املرح الكايف، تكون حديقة شاه علم املائي فكرة رائعة، 
تواجه بحيرة شاه علم اخلالبة حيث، حديقة شاه علم املائي يف وادي كالجن، مما يساعد على جعله واحدًا من أكثر 

املناطق الترفيهية األكثر شعبية يف سيالجنور. 

حديقة شاه علم املائي
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بعضهم سيشعر باإلثارة مبجرد تناثر املاء يف حوض السباحة 
أو التجديف يف النهر الكسول وميكنكم اللعب حتى موعد 
اإلغالق، حيث بالتأكيد ستحصل على قيمة أموالك التي 

انفقتها يف احلديقة املائية. 

تغلب على الحرارة

حديقة شاه علم املائية 
رقم 3 ايه، بيرسياران داتو منتيري، سيكسني 14 

40000 شاه علم، سيالجنور
الهاتف: 60355132020 +
الفاكس: 60355107619 +

 sales.wwsa@owg.com.my :البريد اإللكتروني
www.owg.com.my/wetworld.html :موقع اإلنترنت
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رذاذ منعش في مياه الينابيع
بلدة بيداس الصغيرة يف نيجري سيمبيالن كانت تشتهر طوياًل بينابيعها الساخنة، ألكثر من ستني عامًا يذهب 

الناس هناك لإلستمتاع مبياه الينابيع الساخنة التي حتتوي على املعادن، فيما ُيعتقد أن لها مزايا شفائية 
وعالجية، واآلن هناك سبب أكثر لزيارة بيداس، حيث يوجد أيضًا عالم بيداس املائي للينابيع الساخنة إلستمتاع 

جميع أفراد األسرة. 

عالم بيداس املائي للينابيع الساخنة
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ومن بني عوامل اجلذب يف هذا املتنزه املائي حمامني السباحة 
املفتوحني يف الهواء الطلق اململوءين باملياه الساخنة من الينابيع 

والتي تصل درجة حرارتها من 35 إلى 46 درجة مئوية، ومبجرد 
أن تعتاد على املياه الساخنة ستجد نفسك يف غاية اإلسترخاء، 

وبالنسبة ألولئك الذين يفضلون اخلصوصية تتوفر أحواض 
اإلستحمام اخلاصة، وهناك أيضاً حوض القدم لتدليك القدمني، 

حيث تسير على حصاة التدليك يف املاء. 

ويتم تعميم مياه الينابيع املبرد يف جميع أنحاء املتنزه املائي 
املوجود يف محيط التالل ذات املناظر اخلالبة ويوفر ساعات من 
املرح للعائالت. وإذا كنت ال تعرف أي األلعاب املائية جتربها أوالً، 

فلماذا ال تبدأ بـ النهر الكسول، الذي يلتف حول املتنزه؟ فقط 
استلِق يف عوامتك امللونة واسترِخ وأنت تطفو حول املتنزه، واكتشف 

أي األلعاب التي جتذبك، من الواضح أن األطفال الصغار يحبون أن 
يكون يف النهر الكسول يتخيلون أنفسهم يف قارب بينما يدفعهم والديهم. 

تقدم كيمبار الزالقتني التوأم، رحلة مثيرة أسفل الزالقة املفتوحة 

قبل السقوط يف حوض السباحة، وحمام األمواج هو مكان آخر 
للمرح حيث ميكنك أن تشعر بقوة األمواج املضطربة أو ببساطة اللعب يف 

حمام السباحة مع أصدقائك أو نظم ألعاب الفرق املائية اخلاصة بك. 

ميكنك أيضاً أن تخيم يف موقع التخييم بجوار املتنزه املائي، 
وللمزيد من املرح، ميكن تنظيم سباقات حواجز جافة ومائية 

للمجموعات ومطلوب الترتيب املسبق للتخييم واألنشطة اإلضافية 
)اإلتصال بإدارة التسويق على رقم الهاتف: 60355132020 + أو 

الفاكس: 60355122670 +(. 

منتجع عالم بيداس املائي 
603 ميوكيم بيداس 

71400 بيداس، نيجري وسيمبيالن
الهاتف: 6066858027 + 
الفاكس: 6066858030 +

 sales.wwappr@owg.com.my :البريد اإللكتروني
www.owg.com.my/wetworld.html :موقع اإلنترنت

19



سفاري الحيوانات، رعاة البقر ومتنزه مائي 
منتجع أفاموسا 

متاسك جيدًا وأنت جتلس يف الشاحنة القفص، مغامرة حديقة السفاري يف أفاموسا على وشك أن تبدأ، إنها حديقة 
السفاري الوحيدة يف ماليزيا، حيث ميكنك أن ترى احليوانات البرية مثل النمور واألسود والدببة عن قرب يف العراء، 

بينما تتوقف الشاحنة بالقرب منهم، ولكن قبل أن تقابل األسود، عليك أن متر عبر منطقة الغابة الوعرة وعبر نهر 
التماسيح. نعم، هناك متاسيح حقًا يف املاء!
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تتجول النمور واألسود والدببة يف مناطقهم اخلاصة، ومُينعوا من 
الهروب بالسياج املكهرب، وكذلك يف حديقة السفاري منطقة احليوانات 

آكلة النبات، حيث تتجول خراف البربري والغزالن واجلمال واحلمير 
الوحشية والنعام بحرية يف العراء، يف حني متضغ الزرافات بسعادة يف 
األوراق الطازجة من األشجار ومرة أخرى تتوقف الشاحنة بالقرب من 

هذه احليوانات لتتيح لك فرصة أن حتظى بنظرة جيدة. 

مع أكثر من 100 نوع من احليوانات، فإن سفاري عالم 
احليوان يَِعد مبرح كبير وإثارة، وبجانب حديقة 
السفاري توجد عروض الطيور والفيلة متعددة 

احليوانات، وملزيد من املغامرة، ميكنك اإلستمتاع 
بركوب املهر واجلمل والفيل، ويف منطقة التجول 

توجد طيور النعام التنزانية والبجع األبيض واألسود 
والكنيجرات البينيت اإلسترالية  وراكون أمريكا 

الشمالية والتابير األبيض واألسود املاليزي. 

وهناك أيضا مزرعة ألبان مع قطيع من األبقار ويف بيت املزرعة يوجد 
فراخ زغبية وقطط وكالب صغيرة وبط ودجاج، وعلى جزيرة القرود 

الليمور البنية وقرود السنجاب وكبوشنس وجيبونز بيضاء اليدين وميكن 
للزوار الوصول إلى اجلزيرة على قارب مبحرك. 

عرض غرب البرية بطولة رعاة البقر واألباتشي على ظهور اخليل 
يطلقوق النار على بعضهم البعض يف جو مدينة حدودية قدمية مثل 
مشهد من األفالم وتقدم الترفيه املضحك جلميع أفراد األسرة، ويف 

املساء تدب احلياة يف بلدة رعاة البقر. 
ويوجد هنا منافذ الطعام التي تقدم املأكوالت احمللية والغربية  وفرق 
موسيقية والكاريوكي وديسكو وحديقة لألطفال، ويضم الشوتامي يف 

الساحة العامة رعاة البقر واألباتشي يقومون بأعمال مثيرة وخدع 
ركوب اخليل، ويعد أمراً مثيراً رؤية املؤدين يقفون على ظهور اخليول 

الراكضة، وبعد العرض ميكن للزوار جتربة الرماية. 

العالم املائي هو مقصد جذب أخر معروف يقع يف منطقة ذات 
مناظر طبيعية على مساحة 20 فدان، ويضم املتنزه املائي حوض 
األمواج وأنبوب النهر الكسول والطوافة العائلية التي 

حتظى بشعبية كبيرة والزالقات ذات السرعة 
العالية واملنزلقات املائية مع اإللتواءات واحللقات 

واملنعطفات عالية السرعة، واألطفال األصغر سناً 
لديهم احلوض اخلاص بهم ألنشطة األطفال مع زالقات 

صغيرة وبخاخات املاء وقرية عالء الدين العربية. 

هذا ليس كل شيء، فهناك مجموعة واسعة من 
األنشطة الرياضية والترفيهية مبا يف ذلك ركوب اخليل 

وتطيير الطائرات الورقية وركوب الدراجات والتنس وكرة 
السلة وألعاب داخلية و صيد األسماك ورحالت األدغال والغولف، يف أحد 

أفضل مالعب الغولف يف ماليزيا، حيث اإلقامة متاحة يف فندق منتجع أفاموسا 
واألكواخ وكندوتل، وللتجول تتوفر خدمة النقل املكوكية الداخلية املناسبة. 

منتجع أفاموسا
شارع كموس، سيمبانغ امبات

78000 الور جاجاه، ملقا
الهاتف: 6065520888 + 

 customerservice@afamosa.com :البريد اإللكتروني
 www.afamosa.com :موقع اإلنترنت
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شاهد العالم بطريقة جديدة مذهلة يف »مينيالند«، وهي محور 
كل ليجوالند بارك، لقد مت استخدام أكثر من 30 مليون طوبة 

ليجو إلعادة خلق بعض معالم آسيا املعروفة يف منمنمات مفصلة، 
ومينيالند بأسرها متحركة ويستطيع الضيوف الكبار والصغار 

إضفاء احليوية يف النماذج بلمسة زر واحدة. 

كن مبدعاً يف »امجينيشن« )اخليال( واخلق مناذج ليجو خاصة 
بك يف زاوية »بلد اند تست« )البناء واإلختبار(، وبعد ذلك اركب 
اكسبريس دولبو جلولة بالقطار حول »دولبو بالي تاون« )مدينة 

ألعاب دولبو« وهي ملعب تفاعلي مع مزرعة ومستشفى ومنزلقات 
وأكثر قبل الوصول إلى برج املراقبة، استمتع مبغامرة مزايا رائعة 

عالـم اإلكتشـاف !
متتلئ ليجوالند ماليزيا باملرح العائلي مع أكثر من 40 من األلعاب والعروض ومعالم اجلذب، ومع سبعة مناطق 

جذب جلميع األعمار، فهي أرض ملهمة حيث يكون األطفال هم األبطال.

ليجــوالنـــد ماليــزيـــا
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رباعية األبعاد يف استوديوهات ليجو رباعية األبعاد واثبت قوتك 
للحصول على إطاللة جميلة على املتنزه يف برج قوة األطفال. 

اكتشف األلعاب عالية السرعة للشجعان وورش عمل ليجو املثيرة 
للصغار يف »ليجو تكنيك«، قم ببناء مناذج ليجو تعليمية يف أكادميية 
ليجو وحتكم يف مدى جنون جولتك يف »تكنيك تويستر« وقم بجولة 
مثيرة على املسار املتعرج واملنحدر يف »مشروع اكس«، ثم قم بزيارة 

»ليجو مايندستورمز« وهي ورشة عمل إبداعية، حيث يستطيع صناع 
الروبوت الناشئني إحضار املستقبل للحياة، هذا قبل أن تبتل يف 

»أكوازون ويف ريسرز« )متسابقى أمواج أكوازون(.

انقل نفسك لعصر اخلرافة واألسطورة يف »ممالك ليجو«، استكشف 
املرح املتعدد املستويات من خالل مخبأ أعلى الشجرة يف »مخبأ رجال 
الغابة«. رحلة مسرح القلعة تعود بك إلى عصر الفتيات والتنانني، يف 
حني أن متدرب التنني لديه كل اإلثارة من األفعوانية لضيوف املنتزه 
الصغار.  إنغمس يف مسابقة القرون الوسطى الكالسيكية يف سرج 
حصان ليغو يف املبارزة امللكية وقابل تنني ينفث النار خالل العصور 

الوسطى يف جولة التنني.

استعد لتلعب بطل مغامرات يف اململكة املفقودة والبحث عن الكنز 
املفقود، »وثب اخلنفساء« يعطي األطفال وثبة حياتهم ما يقرب من 15 
قدم فوق األرض، واحصل على إثارة حياتك يف »انتقام الفرعون« قبل 

اإلنضمام للرحلة املثيرة لقمة البركان املنسي يف جزيرة دينو.

ليجو ستي هي املكان، حيث يستطيع األطفال لعب دور الكابنت يف قارب 
أو قيادة سيارة حيث أن سيارات مدرسة القيادة للصغار بالدواسة 
الواحدة تعطي األطفال جتربة مدرسة قيادة ليجوالند، بينما من 

سيصبحون قباطنة يف مدرسة ركوب القوارب يستطيعوا قيادة قاربهم 

اخلاص الذي يعمل بالبطارية. يضم مسرح ليجو سيتي عرض تفاعلي 
حيث البقاء يف آمان يصبح مرح يف حني أن حوض السفن هو جنة 

املغامرة للمتسلقني والزاحفني، شاهد جميع مناظر املتنزه على منت 
قطار ليجو باحلجم الطبيعي يسمى ليجوالند اكسبريس وأقلع يف طائرة 

ليجو، وحتكم متاماً يف مدى ارتفاعك يف مطار ليجو سيتي.  
متنزه ليجوالند املائي هو األول من نوعه يف آسيا وأكبر متنزه ليجوالند 

مائي يف العالم، ومع أكثر من 20 من األلعاب املائية الفريدة وأكثر 
من 70 منوذج ليجو يف بيئة ليجو بالكامل، فإن املتنزه املائي هو املعلم 

الوحيد هنا الذي ميكن اإلستمتاع به إما مبفرده كمعلم جذب مستقل أو 
باإلشتراك مع مدينة املالهي. 

واألبرز يف املتنزه املائي، إنه يشمل »نهر بناء طوافة« و »جوكر سوكر«، 
»نهر بناء طوافة« هو فكرة فريدة، حيث يستطيع األطفال تعديل 

طوافتهم بقطع الليجو اللينة قبل الطفو يف النهر الكسول، يف حني أن 
»جوكر سوكر« هي هيكل لعبة تفاعلية، حيث ميكن لألطفال استهداف 

بعضهم البعض مبدافع املياه. 

ليجوالند ماليزيا
شارع ليجوالند

بندر مديني، اسكندر ماليزيا
79250، نوساجايا، جوهور

الهاتف: 6075978888 + )اإلثنني – األحد 8.30 ص- 5.30 م( 
الفاكس: 6075978804 + 

 info@legoland.my :البريد اإللكتروني
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سانريو هالو كيتي تاون
هو أول متنزه هالو كيتي خارج اليابان ويتكون من مناطق جذب 

عديدة للتجول فيها وأنشطة تفاعلية وألعاب تتبع سمة هالو كيتي. 

تشمل املالمح الرئيسية »بالك ووندر« وهي جتربة تفاعلية 
ذات تقنية عالية و«كيتي هاوس« األيقونية ويوجد أيضاً مسرح 

»بورفيكت«، حيث تقوم هالو كيتي وأصدقائها بتسلية الزوار مع 
العروض احلية، و«استوديو األمنيات« حيث ارتداء األزياء وصنع 

املجوهرات وتزيني كعكعة هالو كيتي هي بعض األنشطة التفاعلية 

التي يستمتع بها الزوار، و«أرض الصداقة« مع امللعب التابع لها 
وألعاب فنجان الشاي واستوديو إللتقاط صور ال تنسى تذكار مع 

هالو كيتي وأصدقائها. 

سانريو هالو كيتي تاون يف متنزه بوتري هاربر العائلي، هي واحدة 

فقط من مكانني يف العالم التي تعطي األطفال فرصة لزيارة 
واللعب مع هالو كيتي.

وقت اللعب تدب فيه الحياة !
متنزه بوتري هاربر العائلي 

متنزه بوتري هاربر العائلي هو منتزه داخلي من أربعة طوابق يقع على طول بوتري بوليفارد على حافة املياه يف 
بوتري هاربر، ويتكون من ثالث مدن مالهي – »مكان الت« و«سانريو هالو كيتي تاون« و »ذا ليتل بيج كلوب«، وقد مت 
تصميمه إلعطاء الزوار سلسلة من التجارب الفريدة واإلثارة واملرح من خالل الشخصيات احملبوبة عامليًا من الت 

وسانريو وذا هيت انترتينمنت. 
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متنزه بوتري هاربر العائلي
برسياران بوتري سيالتان، بوتري هاربر

79000 نوساجايا، جوهور
الهاتف: 60322039668 + )خارج ماليزيا(

 ph.enquiries@tar.com.my :البريد اإللكتروني
 www.latsplace.com.my، www.playtime.com.my :موقع اإلنترنت

 

ذا ليتل بيج كلوب 
بوب ذا بيلدر، بارني واألصدقاء، أجنلينا باليرينا )راقصة البالية(، 

بينجو، توماس واألصدقاء هم خمسة شخصيات عاملية حتظى بشعبية 
كبيرة ستقابلهم يف مكان واحد وهو »ذا ليتل بيج كلوب«، إنها املرة األولى 
يف العالم التي يتم فيها ضم جميع اخلمس شخصيات يف متنزه واحدة. 

ميكن لألطفال الغناء جنباً إلى جنب مع بارني واإلستمتاع بالعروض مع 
الديناصور البنفسجي األكثر شعبية يف العالم يف مسرحية تشبه عرض 
األطفال الشهير. معلم بارز أخر هو أكادميية أجنلينا التي تضم ألعاب 

تفاعلية وشاشات تعمل باللمس لعشاق أجنلينا راقصة البالية، حيث 
ميكنهم لعب األلعاب وتعلم حركات رقص مرحة يف صف للرقص بقيادة 

صور ينتجها احلاسوب لـ أجنلينا راقصة البالية وأصدقائها.

سوف يحب األطفال األلعاب املعدلة خصيصاً مثل »واك أ فيش« و«وتر 
بالستر« و«السمك مع بينجو« وسيستمتع الزوار أيضاً بحائط التعلم 

احلسي وجولة التزلج على اجلليد وجهاز احملاكاة.   
يقدم توماس واألصدقاء ألعاب عديدة مبا يف ذلك سيارات التصادم 

وجولة حافلة بيرتي املجنون وروكيز هوبر وطاحونة توبي املفضلة، 
ويستطيع الزوار أيضاً زيارة »محطة لعب سير توبهام هاتس » و«محطة 

خيال توماس واألصدقاء«. 
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الصرخات والضحكات من جانب األطفال والكبار تستقبلك وأنت تدخل 
املتنزه، اجلميع يستمتعون مبرح هائل وهم يلعبون يف املاء، وحوض 

األمواج هو بالتأكيد أحد أكبر مناطق اجلذب، ويبدو أن كل من الصغار 
والكبار يحبون التواجد على شاطئ حوض األمواج ينتظرون اندفاع 

األمواج وتناثر املاء عليهم، واألكثر مرحاً هو القفز يف عوامات صفراء أو 
حمراء وركوب األمواج كما يفعل الكثيرون. 

ملزيد من التحديات، قم بتجربة الزالقة املغطاة واألخرى العمالقة، 
واسمح لنفسك باإلندفاع عبر اللفات واملنعطفات على نفاثة من املياه. 
يستطيع األطفال أيضاً أن يستمتعوا يف عالم باتو باهات املائي، حيث 

توجد مناطق مائية خاصة مصممة إلحتياجاتهم. 

بعد كل هذه اإلثارة لأللعاب املائية يحني الوقت لإلسترخاء يف مياه 
الدوامات باجلاكوزي، وبالنسبة لهؤالء الذين لديهم الكثير من الطاقة 
بالساق قد يرغبوا يف جتربة قوارب التجديف يف أنحاء البحيرة، واذا 

كنت ترغب بالصيد، فلما ال تنضم للعديد من الناس يف البحيرة وجترب 
حظك باصطياد سمكة؟ وهناك أيضاً منطقة حيث يوجد البط والبجع 

والنعام والتي سوف تثير إهتمام األطفال بالتأكيد،  وبوجود أنشطة 
للجميع لإلستمتاع أياً كانت الفئة العمرية، فال عجب أن عالم باتو 

باهات املائي هو الوجهة املفضلة يف جوهور. 

إبداع جوهور المائي
إنه عالم ملون يف املتنزه املائي الوحيد يف جوهور عالم باتو باهات املائي، الذي مت بناؤه حول بحيرة مرديكا 

الشهيرة باملدينة ويشغل مساحة 44 فدان من املناظر الطبيعية. 

عالم باتو باهات املائي

منتجع قرية عالم باتو باهات املائي
قطعة: ام ال او و وقطعة: بي تي دي 11383 

موكيم سيمبانغ كانان يف 
منطقة باتو باهات 

83000 باتو باهات، جوهور 
الهاتف: 6074336060 +
الفاكس: 6074336161 + 

 sales.wwbp@owg.com.my :البريد اإللكتروني
 www.owg.com.my/wetworld.html :موقع اإلنترنت
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إبداع جوهور المائي
أول متنزه أنشطة أنغري بيردز داخلي في آسيا

متنزه األنشطة آنغري بيردز

ميكن لزوار جوهور باهرو اآلن االستمتاع مبنطقة جذب أخرى ـ متنزه األنشطة آنغري بيردز املثير. استمتع بالتجربة 
وعش اللعبة االلكترونية املشهورة مباشرة. إنه األول من نوعه يف آسيا!

لعبتك املفضلة أصبحت حية! األطفال والكبار الذين كانوا متابعني 
مخلصني للعبة أنغري بيردز سيكونوا سعداء بزيارة متنزه األنشطة 

آنغري بيردز الواقع يف مقر كومتار ج ب س س. يغطي املتنزه 26.000 
قدم ويقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من األلعاب وعوامل اجلذب مثل ذا 
داجنر زون، أوتوبيا، كالسيك، وساوث بيتش. ال تنسى املرور إلى محل 

أنغري بيردز لشراء هدايا تذكارية. وهو مفتوح يوميا من الساعة 10 
صباحا إلى 10 مساء.

متنزه األنشطة آنغري بيردز
املستوى 3، كومتار ج ب س س

مركز املدينة جوهور باهرو
8000 جوهور باهرو

جوهور
الهاتف: 607+ 221 0260 / 300 5090

info@angrybirdsactivitypark.my :البريد االلكتروني
angrybirdsactivitypark.my :املوقع االلكتروني
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املتنزه املائي ملنتجع بوكيت جامباجن هو أول متنزه مائي يف الساحل 
الشرقي ملاليزيا – ورمبا األكبر يف ماليزيا – يقدم إثارة ومرح بدون 
توقف على مساحة متتد 60 فداناً. من بني عوامل اجلذب الفريدة 

والرائعة املتوفرة، بحيرة اصطناعية على مساحة 20 فداناً مع مناظر 
خالبة مناسبة ملجموعة واسعة من الرياضات املائية املمرح وحوض 

األمواج على مساحة 25,000 قدم مربع مع ثمانية أمناط لألمواج تقدم 
أطول جولة طوف عائلية، ومنزلق سباق مدهش من 6 حارات مع لوحة 

توقيت وجزيرة مخصصة لألطفال. 

 ملزيد من املغامرة، اإللتفافات والدورانات ملنزلقات »كريستال« 
و«جاالكسي« و«كانوبي« ستوفر بدون شك مرح ال نهائية للجميع، كما 

سيحب األطفال جزيرة البطريق، حتيط بها النهر اجلليدي وتضم 
رحلة اجلليد وجولة أنبوب النفق البارد و«أكوا بالي« األولى من نوعها 

ومنزلقات أطفال عديدة ومت بناء كل هذا وفق معايير السالمة الدولية.  
سيحب الشباب اندفاع األدرينالني من جميع املنزلقات املائية يف »تري 
توب هيل« )تل أعلى الشجرة(، واذا كنت تفضل اإلسترخاء، فقط قم 

بالطفو يف النهر اجلليدي وما هو أفضل يف أماكن اجلذب مبنتزه 
بوكيت جامباجن املائي أن كل لعبة للكبار هنا تأتي مع نسخه لها بحجم 

األطفال.

مغامرة أرض 
             ومياه مليئة بالمرح

مدينة منتجع بوكيت جامباجن، هي مدينة منتجع متكاملة مبنية على مفهوم »احملافظة على الطبيعة والسمة 
التاريخية والثقافة احمللية«، وتقدم عروضًا متعددة لزوارها، وهي على بعد ساعتني ونصف بالسيارة أو 218 كم 

من كواالملبور مع سهولة الوصول عبر طريق الساحل الشرقي السريع وعلى ُبعد 35 كم فقط من كوانتان. 

مدينة منتجع بوكيت جامباجن 
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حمل جيب ملئ باملال بينما حتاول اإلستمتاع حقاً أمر يفسد املرح، ألن 
يكون رائعاً اذا كان كل شئ تتم احملاسبة عليه ألكترونياً من حسابك؟ 

تستطيع فعل هذا يف منتزه بوكيت جامباجن املائي، باإلستفادة مما يعرف 
بنظام القيمة اإللكترونية األول من نوعه يف ماليزيا، يتم خصم جميع 

املعامالت تلقائياً من حساب مدفوع مسبقاً، فقط اذهب إلى أقرب منفذ 
اف اند بي واختر ما تفضله وادفع مقابله بحسابك املدفوع مسبقاً، اآلن 

هذه هي الراحة احلقيقية بالنسبة لك. 

مغامرة أرض 
             ومياه مليئة بالمرح

مدينة منتجع بوكيت جامباجن 
26300 جامباجن، باهاجن

الهاتف: 6094588000 +
الفاكس: 6094586888 +

 enquiry@bgrc.com.my :البريد اإللكتروني
 www.bgrc.com.my :موقع اإلنترنت
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ميشي الزوار عبر اجلسر اخلشبي ملدخل كوملار متاماً مثل دخول 
قلعة يف األيام اخلوالي. انظر لألعلى وميكنك أن ترى برج ُصمم 

على غرار برج ريكويويهر يف األلزاس مع ساعة الوقواق على 
القمة، يحب األطفال رؤية الوقواق اخلشبي يخرج كلما تدق 

الساعة كل 15 دقيقة وبعد مرور ساعة.

داخل كوملار يوجد شارع مرصوف باحلصى مع مباني ملونة على 
طراز كوملار على اجلانبني وتشمل فندق ومنافذ طعام، ويف شارع 
القرية تضم ساحة كوملار نافورة وبرج األمنيات وبرج املشاهدة، 

وميكنك الصعود أعلى البرج ورؤية املناظر اخلالبة للتالل 
احمليطة، وبعد ذلك استرخي على مقعد باملنتزه قبل اإلستمتاع 

بوجبة يف مقهى الفندق أو املأكوالت اجلاهزة على الرصيف. 
ويف وقت الحق ميكنك التجول يف احملالت التي تقدم مجموعة 
متنوعة من املنتجات مثل الهدايا واحلرف اليدوية والفضيات 

»بيوتر« والباتيك، وشاهد عرض صناعة الصابون والشمع يف 
»ال الفند«  أو اصنع بنفسك الشمع أو الصابون اخلاص بك يف 
ورشة العمل. وميكن للزوار اإلستمتاع أيضاً مبختلف األنشطة 

مبا يف ذلك الكاريوكي وألعاب الطاوله والسباحة والبحث عن الكنز 
وتليماتش وال تنسى أن تأخذ الكثير من الصور يف كوملار اخلالبة. 

ومنطقة جذب أخرى، هي حديقة األرانب املفضلة لدى األطفال 
الذين يحبون تدليل وعناق األرانب وحتى الكبار سيسحرهم 

مشهد العشرات من األرانب البيضاء والبنية والرمادية تقفز يف 
أنحاء احلديقة وركوب احلمار ورماية األطفال تتوفر أيضاً هنا.

أعلى تالل برجايا على ارتفاع حوالي 3500 قدم فوق مستوى 
سطح البحر، يوجد بيت الشاي الياباني اخلشبي األصلي األول 
من نوعه يف الغابات املطيرة اإلستوائية، وإنه ملن بواعث السرور 

قرية على النمط الفرنسي
مرتفعات برجايا

تخيل الذهاب إلى قرية طريفة على النمط الفرنسي دون احلاجة إلى مغادرة ماليزيا؟ توجه إلى كوملار يف تالل 
برجايا وهي وجهة جبلية جديدة يف باهاجن مع مجموعة متنوعة من املعالم الفريدة. بينما تصعد السيارة 

طريق اجلبل حوالي 2600 قدم ميكنك التقاط اللمحة األولى لـ كوملار بني أشجار الصنوبر اخلضراء، والتي 
تبدو وكأنها قلعة من كتاب قصص، ُتعد كوملار استنساخًا ساحرًا لقرية فرنسية تعود إلى القرن السادس عشر يف 

منطقة األلزاس يف فرنسا. 
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االستمتاع بنزهة متأنية يف احلديقة اليابانية الهادئة ذات املناظر 
الطبيعية، حيث تسبح الكوا امللونة يف أنحاء بركة السمك املوجودة بني 

النباتات اجلبلية املورقة. وحملبي الشاي فإن حفل الشاي الياباني ميكن 
جتربته مع زي الكيمونو املتاح لإليجار، ويقدم تاتامي سبا مجموعة من 

عالجات السبا اليابانية.

وباجلوار توجد احلديقة النباتية، حيث الزهور املعتدلة امللونة والنباتات 
اإلستوائية الغريبة ستجذب بالتأكيد الكثير من اإلهتمام، وميكن جتربة 

نشاط املغامرة الليلية واملشي لياًل ورحالت األدغال يف احلديقة النباتية. 

باإلضافة إلى زيارة هذه املعالم هناك الكثير من األنشطة الرياضية 
لإلستمتاع مثل ركوب اخليل، كما تقدم »برجايا هيلز جولف آند كانتري 

كلوب« ملعب جولف باملعايير الدولية من 18 حفرة وصالة بولينغ وتنس وكرة 

الريشة واإلسكواش والسنوكر وتنس الطاولة وجيم والرماية وكرات الطالء. 

برجايا هيلز لديها شيئ لكل شخص يف األسرة فيما تتاح خدمات 
اإلقامة يف الفندق يف كوملار يف برجايا هيلز جولف آند كونتري كلوب 
وأجنحة ميرانتي بارك وساكورا على النمط الياباني الراقي وأجنحة 

أومي تاتامي يف احلديقة اليابانية والتي بها مناظر رائعة للقمم احمليطة. 

كوملار تروبيكال، تالل بيرجايا
كلم 48، بيرسيمباجان بيرتينكات ليبوهرايا كاراك

28750 بوكيت تينجي
بينتوجن، باهاجن

الهاتف: 6092213666 +
الفاكس: 6092213828 +

 reservation@colmartropicale.com.my :البريد اإللكتروني
www.colmartropicale.com.my :موقع اإلنترنت

31



يضم املتنزه الداخلي يف أول ورلد بالزا املتألق واملثير بجانب 
مجمع التسوق سلسلة من األلعاب املمرح وستة مناطق من جميع 
أنحاء العالم – فرنسا )أبطال االليزية( اجنلترا )لندن(، إيطاليا 
)البندقية(، وأمريكا )تاميز سكوير و يونيفرسال ووك(، سويسرا 

)جبال األلب السويسرية(، وماليزيا )جنتينج ووك(.  ويضم 
ثالثة ألعاب إثارة رئيسية – أوديسا  الفضاء وديسكو التصادم 

وجهاز محاكاة احلركة الرئيسي الذي يناور حول املنعطفات 
احلادة ويغطس يف األودية العميقة – ويقدم املتنزه الداخلي 

أيضاً مجموعة متنوعة غنية من ألعاب املهارة وألعاب الفيديو 
التي ميكن االستمتاع بها حتى وقت متأخر من الليل. 

يف البندقية يف جنتينج ميكنك القيام برحلة بحرية يف قناة مائية 
بجندول البندقية قبل الذهاب إلى لندن لركوب عجلة فيريس 
بجانب بيغ بن مصغرة ويوجد باجلوار يونيفرسال ووك وتاميز 
سكوير ونسخ طبق األصل من متثال احلرية واألوسكار، وميثل 

فرنسا مناذج مصغرة من برج ايفل وقوس النصر. األلعاب 
الهوائية املعلقة مثل يورو اكسبريس وكروزر الرنه وريو فلوت 
والقطار الكهربائي تقدم رؤية ممتازة بعني طائر لصخب أول 

متنزه عاملي داخلي الذي ميتد على أربعة مستويات. 

مرتفعات جنتينج

إثارة وترفيه بدون توقف
ال يبدو أن املرح يتوقف يف جنتينج – مدينة الترفيه تقع أعلى  مرتفعات جنتينج وميكن الوصول إليها بالطريق 

البري أو العربات املعلقة »التلفريك«، وتشمل أماكن اجلذب فيها أول منتزه داخلي عاملي، سنوورلد، سكاي 
فينشر، جنتينج بول )البولنج(، فيجني سيتي، دان فانتاسي أللعاب الفيديو العاملية. ويف املساء شاهد العروض 

املتميزة يف جناح أو صالة عرض جنتينج الدولية سواء كان عرض سحري مثير أو روعة التزحلق على اجلليد، أو 
قم بالتسوق يف أول ورلد بالزا باإلضافة إلى األلعاب ووليمة تشكيلة واسعة من الطعام اللذيذ. 
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ومع التصميم املستوحى من جبال األلب السويسرية، يحتوي سنوورلد 
)عالم الثلج( على كوخ خشبي والقباني وزلقات توبوجان ومنطقة لعب 

ثلجية، الطقس بارد هنا لذلك تذكر ارتداء املالبس الدافئة ولكن 
سيكون ركوب التوبوجان ممتعاً، واألطفال سيحبون بالتأكيد حوض 

سبالش الغابات املطيرة حتى بالرغم أن الطقس بارد باخلارج حيث أن 
مياه احلوض دافئة.

لعشاق املغامرة، هل أنت مستعد للطيران؟ أول ورلد بالزا تضم جنتينج 
سكاي فينشر وهو أول جهاز محاكاة للسقوط احلر للقفز باملظالت يف 

آسيا وملزيد من التحدي يوجد حائط جنتينج اكسبديشن وهو حائط 
تسلق صخور باملعايير العاملية ميتد على ارتفاع -10 15 متر مع بروز 

ستة أمتار، ثم استعد للصراخ يف قطار املغامرات املائل املسكون الذي 
يصعد منحدر 45 درجة إلى بيت الرعب أو ستصاب بالدهشة من 

املعروضات الغريبة والفريدة يف متحف ريبلي صدق أو ال تصدق. 
وميكنك أنت وأصدقائك الدخول يف منافسة ودية يف جنتينج بول 
)للبولينج( املكون من 28 حارة أو يف كيو بول وينتظرك املزيد من  

الترفيه يف فانتاسي ورلد أللعاب الفيديو وسينيبلكس. ومع 48 منفذ 
تسوق و 52 منفذ مأكوالت/ مشروبات يف أول ورلد بالزا لن تكون 

هناك أبداً أي حلظة مملة. 

ريزورتس ورلد جنتينج
مرتفعات جنتينج
69000 باهاجن

الهاتف: 60361011118 + الفاكس: 60361011888 +
 customercare@rwgenting.com :البريد اإللكتروني

 www.rwgenting.com :موقع اإلنترنت
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على بُعد مسافة قصيرة، قفص نفقي على حافة الغابات 
املطيرة، ادخل هذا القفص وهناك تستطيع أن ترى األوراجن 

أوتان يتسلقون ويتأرجحون ويأكلون الفواكه الطازجة يف بيئتهم 
الطبيعية وهذه جتربة مدهشة ال تُنسى.

من أورانغ أوتان جزيرة، يواصل الزوار بالقارب إلى إكو بارك، 
حيث هناك ثالثة حظائر رئيسية إليواء الطيور والثدييات 

والزواحف، يف حظيرة الطيور ببغاوات أمريكا اجلنوبية امللونة 
تأكل بذور عباد الشمس من يدك، وميكنك أن تقترب حقاً من 
الطيور التي حتلق حرة مبا يف ذلك الببغاوات وطيور الكناري 

الصفراء والببغاوات البيضاء من أستراليا.

من بني الثدييات الرئيسيات يف احلظيرة 
التالية اجليبونز واملكاك، كما يسترق 

النظر من بني الشجيرات العديد 
من قرود السنجاب اللطيفة التي 

حتب الفول السوداني. ويف احلظيرة 
األخيرة سحالي اإليجوانا تزحف على 

املمشى تبحث عن أفضل مكان لتتشمس 
وهناك أيضاً بيت الثعابني. 

اكتشف جزيرة األورانج أوتان
منتجع بوكيت ميراه ليكتاون

يجب أن ترى جزيرة األوراجن أوتان يف منتجع بوكيت ميراه ليكتاون، وهي امللجأ الوحيد لألوراجن أوتان يف شبه 
جزيرة ماليزيا وموطن 11 بورنيو أورانغ أوتان من مختلف األعمار، التي تعيش وتتكاثر على اجلزيرة كجزء من 

برنامج إعادة التأهيل واحلفاظ عليها يف الغابات على اجلزيرة. من رصيف املنتجع ينتقل الزوار بجولة بالقارب 
ملدة 10 دقائق على البحيرة الهادئة ذات املناظر الطبيعية على مساحة 7000 فدان إلى جزيرة أوراجن أوتان، ويف 
انتظار استقبال الزوار بينما القارب يدخل الرصيف هو أتان وهو أوراجن أوتان عمره سبع سنوات ومعه املسئول 

عنه، وصور أتان وأوراجن أوتان أخرين تزين جدران صالة اإلنتظار على رصيف اجلزيرة.
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عرض احليوانات املسلي الذي يُنظم أربع مرات يومياً، هو شئ أخر 
يجب رؤيته ويضم عروض ببغاوات وطيور جارحة وأبو قرن وال ينبغي 

تفويت رؤية »سكاي سايكل« وهو قطار كهربائي مرتفع عبر مظلة 
األشجار والطريقة الوحيدة لتحريك السيارة الصفراء الزاهية هي 

أن تدير الدواسات بيديك وهنا تكون على نفس مستوى قمم األشجار 
وعندما تنظر ألسفل تستطيع رؤية الدجاج واملاعز والغزالن على 

األرض، إنها طريقة مرحة إلستكشاف الغابات املطيرة. 

للوصول إلى متنزه األلعاب املائية، فإن أفضل طريقة هي ركوب 
»تشيرليفت« الذي ينقلك أعلى املتنزه املائي وهو الوحيد من يف ماليزيا 
وتستطيع رؤية األلعاب املائية املختلفة يف انتظارك لتستمتع بها، ويوجد 

عشرة معالم جذب مائية يف متنزة ليكتاون لأللعاب املائية وأحدث 
األلعاب هي بوومرانغ على شكل حرف »يف« الوحيدة يف ماليزيا وجنوب 
شرق آسيا حيث ينزلق راكبي اللعبة من ارتفاع 35 قدماً. وتقدم الفقاعة 

العمالقة مرح كبيرة وكذلك األنبوب والزالقات والنهر الكسول وحوض 

األمواج العمالق، واألطفال الصغار لديهم بركة السباحة املرحة اخلاصة بهم. 

ويستمر املرح يف مركز التسوق واأللعاب حيث توجد ألعاب مع جوائز 
يتم الفوز بها وحتديات ألعاب الفيديو وهدايا تذكارية للشراء، وميكنك 

أيضاً جتربة رحالت األدغال مع مرشدين نهاراً أو لياًل والذهاب للصيد 
واإلستمتاع بالرياضات املائية والرحالت البحرية يف البحيرة.

منتجع بوكيت ميراه ليكتاون 
شارع بوكيت ميراه

34400 سماجنول، بيراك
الهاتف: 6058908888 +

الفاكس: 6058908000 + 
 reserv@bmlaketown.com.my :البريد اإللكتروني
 www.bukitmerahresort.com.my :موقع اإلنترنت
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يقدم املتنزه املائي ألعاب مائية مبهجة للجميع، يف حديقة 
الشاطئ والنهر ميكنك أن جتد شاطئ مبناظر طبيعية مثالية 

حتيط به شالالت مزدوجة بارتفاع 20 قدماً مع نهرين يصبان يف 
حوض السباحة، واستمتع باألمواج يف حوض أمواج الغابة وهو 

أكبر حوض أمواج يف ماليزيا يف حديقة شاطئ الشالل. انتعش 
مع الدش املوسيقى يف »اغتسال اجلسم املوسيقي« قبل التوجه 

إلى اخلليج الرملي ملبارة كرة طائرة ساخنة مع األصدقاء والعائلة 
أو مجرد وقت اإلسترخاء واالستلقاء حتت أشعة الشمس.

المرح والمغامرة وسط الطبيعة
عالم تامبون املفقود

عالم تامبون املفقود هو مغامرة مثيرة مليئة باحلركة مع معالم جذب واأللعاب األكثر إثارة، وسواء كانت عطلة نهاية 
األسبوع من الصخب ينضح باملرح العائلي أو اندفاع  مغامرة بيئية تبحث عنها، فإن عالم تامبون املفقود لديه كل شئ. 
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استعد لعالم مائي من املرح يف املنطقة اخلاصة باألطفال فقط »كيدز 
اكسبلورباي«، املصممة خصيصاً للصغار، ويتم اإلشراف عليها بشكل 

كامل وتضم زلقات صغيرة خاصة ومنطقة لعب مائية تفاعلية كبيرة مع 
دالء عمالقة ومدافع مياه وأفيال رش وستائر مائية ونافورات وفوق هذا 

سفينة قراصنة وقراصنتك الصغار سيعودون ليبحثوا عن املزيد. 

مصممة للبالغني واملراهقني الباحثني عن اإلثارة، لعبة »كليف املتسابق« 
تضخ دفعة أدرينالني عندما تطير عربة املنجم اخلاصة بك - على غرار 

أنديانا جونز - مباشرة أسفل قطار املالهي السريع بسرعة قصوى 
وعندما تعتقد أنك ستتوقف وتطير عبر مظلة الغابة يهتز أنبوبك 

برفق إلى األرض مع املياه املتدفقة ويرتفع يف نهاية الزالقة بطريقة 
استراتيجية. وأثناء وجودك يف املتنزه املائي ال تفوت جولة أطول أنبوب 

نفخ يف ماليزيا، ومع جتربة أربعة زلقات مختلفة فإن »تيوب ريدرز« هي اللعبة 
العائلية املفضلة، حيث اإللتفافات أثناء هبوطك من قمة املنزلقات العمالقة. 

اذا كنت تبحث عن جولة مائية أكثر استرخاًء، جرب التحليق على نهر 
املغامرة، اجلس واسترِخ بينما تطفو بلطف يف أرجاء نهر بطول 600 
متراً مروراً بكهوف جميلة طبيعياً ومعالم مائية مذهلة وتوقع مفاجأة 

صغيرة على الطريق، حيث ستستقبلك األمواج على طول الطريق فتأكد 
أنك متسك جيداً بهذا األنبوب.

بعد قضاء وقتاً رائعاً يف املتنزه املائي، جفف نفسك وجرب األلعاب 
اجلافة التالية يف حديقة املالهي، قم برحلة حتليق واستمتع باملناظر 
وأنت جتف يف جولة رحالت التنني بينما تتأرجح يف الهواء يف كرسي 
التأرجح املثير قبل أن تبحر يف »ستورم رايدر« وهي سفينة قراصنة 

والتي تتأرجح بك 180 درجة لبعض اإلثارة. 

بعد أن تلعب دور املستكشف يف املتنزه املائي، اصطحب أطفالك للتهدئة 

يف استعراض بيراك قبل ركوب »جيدي جاليون« جلولة عائلية مثالية 
بعيداً عن املاء، وتأكد أيضاً من جتربة اكسبريس املغامرة، حيث ميكنك 

أن جتلس وتسمح لهذه القاطرة القدمية أن تأخذك أنت وعائلتك يف 
رحلة مروراً باألطالل املهيبة واملياه املرتفعة والنمور البرية. 

شاهد النمور تزأر وتلعب وتأكل بينما تتعلم املزيد عنها يف وادي النمور 
وقابل سلطان ورمية وبوترا وجاز وأزيان – العالم املفقود من منور 

تامبون السيبيرية، شاهدهم مع مدربيهم يلعبون وراقب سرعتهم وقوتهم 
وهم يقفزون على الصخور وجذوع األشجار ليحصلوا على وجباتهم خالل 

عروض إطعام النمور، تعلم القليل عن كيفية رعاية النمور خالل برنامج الوادي 
التعليمي حيث ستكون قادراً على اإلقتراب من أحد هذه الوحوش الرائعة. 

واذا لم يكن هذا كافياً قم، بالسير على اجلانب البري يف »حديقة 
حيوان املداعبة« اخلاصة بنا وقابل بعض املفضلني يف حديقة احليوان 
– روبي الراكون ونيا الثعبان وويرا الببغاء األخضر. تقع داخل مساحة 

كبيرة قدرها 80،000 قدم مربع وحتيط بها خلفية غابات مطيرة مورقة 
لوادي القرود، حيث أن بيئة حديقة احليوان مت إنشاؤها لتكون أقرب 
ما يكون للطبيعة. يستطيع األطفال إطعام وملس واللعب مع مجموعة 

متنوعة من احليوانات املستأنسة يف بيئاتها الطبيعية مبا يف ذلك 
األرانب والسالحف والغزالن والنسناس األسود األذنني. 

عالم تامبون املفقود 
رقم 1، بيرساريان الجون صنواي 1

صنواي سيتي ايبوه
31150 ايبوه، بيراك

الهاتف: 6055428888 + الفاكس: 6055428899 +
 lostworldoftambun@sunway.com.my :البريد اإللكتروني

 www.sunwaylostworldoftambun.com :موقع اإلنترنت
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ميـاه وأرض اإلثـارة

استمتع بأفضل كال العاملني يف الكرنفال، حيث أحدث ملعب مغامرة يف املنطقة الشمالية. يقع داخل سينتا ساياجن جولف آند 
كانتري ريزورت يف سونغاي بيتاني- كيدا- هذا املتنزه البري واملائي على مساحة سبعة هكتارات مليئة بألعاب مثيرة ومعالم 

جذب ومرح بال حدود. 

الكـــــرنــــفــــال
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تخيل صعود حائط 10 أمتار بزاوية 60 درجة ثم الصراخ بصوت 
مبحوح أثناء الهبوط بسرعة عالية – اذا كانت هذه فكرتك عن املرح، 

ستحب األفعوانية املائية وهي قمة اجلذب يف املتنزه، وهناك أيضاً النهر 
اجلامح حيث تبدأ يف برج بارتفاع 15 متراً، ثم التسابق ألسفل على 

زالقة مائية مفتوحة 140 متراً مع اإللتفاف والدوران قبل السقوط يف 
حمام السباحة أدناه، وبعد ذلك تصفح األمواج أو السباحة يف خليج 

األمواج الصغير. 

قم باستراحة واطفو على طول نهر املغامرة بطول 300 متر ،وبعد ذلك 
اجته إلى »ديسكفري آيالند« )جزيرة اإلكتشاف( لساعات من املرح يف 

ملعب الغابة وخليج الفقاعات وحفرة الرمل و«ريفر بار« و«كيديس كوف« 
وهي بركة سباحة ضحلة مصممة خصيصاً لألطفال مع املنزلقات 

املصغرة ومنطقة أنشطة. 

وحملبي احليوية والرياضة، يقدم الكرنفال بنجي األسرة حيث جترب 
قفز البنجي مع اإللتواءات واإللتفافات الهوائية املثيرة على هذا 

الترامبولني الفريد أو اجته حلديقة الرياضة أو حديقة املجموعة 
لإلستمتاع باألنشطة املثيرة والصحبة اجليدة والطعام الرائع. 

وهناك املزيد، امِش عبر »شارع األحداث« وقابل املهرجني أو فز ببعض 
اجلوائز يف ألعاب الكرنفال، وبعد كل هذه اإلثارة اجته إلى مباهج 

الكرنفال واسترِخ يف حدائقها اإلستوائية، وقم باستيعاب التصاميم 
البالية الريفية وأنت تتذوق املأكوالت احمللية والعاملية اللذيذة التي تقدم 
هنا، وال يجب تفويت آيس كرمي الكرنفال الشهير وهو مجموعة متنوعة 

من النكهات تقدم يف وافل طازج، لذيذ! 

توقف اللتقاط صورة أو اثنتني يف نافورة املرح قبل أن تنهي اليوم، 
وملساعدتك يف التخطيط لزيارتك التالية اعرج على معرض األحداث 

لتلحق بآخر العروض باإلضافة إلى األحداث القادمة. 

الكرنفال
سينتا ساياجن جولف آند كانتري ريزورت

بيرساريان سينتا ساياجن
08000 سونغاي بيتاني، كيدا

الهاتف: 6044414666 + الفاكس: 6044415600 +
 cintasayang@cintasayangresort.com :البريد اإللكتروني

www.cintasayangresort.com :موقع اإلنترنت
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ثقافة كادزان الغريبة

قبل نحو 300 عام يف قرية بينامباجن يف والية صباح، كان يعيش محارب كادزاني عظيم يسمى 
مونسوبياد، ولعظمة قوته لم يستطيع أي عدو هزميته، وخالل حياته من أجل حماية قريته 

قطع رأس 42 من األعداء. 

قرية مونسوبياد الثقافية
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اليوم اجليل السادس والسابع من أحفاد مونسوبياد ما زالوا 
يعيشون على أرض أجدادهم على نهر مويوج ذو املناظر اخلالبة. 

وتخليداً لذكرى مونسوبياد العظيم قاموا ببناء قرية مونسوبياد 
الثقافية وهي معرض أصيل ورائع للثقافة القدمية الغنية للكادزان 

التي تعود إلى وقت طويل يف التاريخ. 

الكادزان هم جزء من املجتمع الكادزاني – أكبر مجموعة عرقية 
يف صباح، وقرية مونسوبياد الثقافية قد مت بناؤها مبواد تقليدية 

يستخدمها الشعب الكادزاني لقرون مثل جذوع أشجار الغابات 
وسعف النخيل واخليزران. بعد حتية حارة من قبل مضيفك 

الكادازاني عند مدخل قرية مونسوبياد الثقافية ومشروب "تاباي" 
)نبيذ األرز( الترحيبي ميكنك رؤية األنشطة اليومية املختلفة يف القرية 

الكادزانية وهنا كل شخص يرتدي الزي الكادازاني األسود التقليدي.

النسخة طبق األصل ملنزل مونسوبياد هو معلم جذب كبير موجود باملوقع 
األصلي ومرفوع عن األرض، تصعد جذع شجرة بالدرجات املوجودة 
عليها للوصول إلى مهبط اخليرزان قبل الدخول إلى البيت الفسيح. 

يزرع الكادزان األرز ومن املثير لإلعجاب رؤية الطحن اإليقاعي 
لألرز يف هاون خشبي من قبل اثنني من الفتيات الصغيرات حيث 
أن العصا الطويلة املنحوتة اخلشبية ثقيلة وميكنك جتربة طحن 
األرز اذا أردت، ويتم بعد ذلك تخزين األرز يف "تاجنكوب" كبير 
أو صندوق تخزين األرز ويقوم القرويني الكادزان أيضاً بتخمير 

نبيذ األرز وصنع الساغو من نخيل الساجو ويصنع الرجال فخاخ 
اخليرزان واملناجل والصنوج وأنابيب النفخ وتنسج النساء القماش 
واحلصير ويقومون بأعمال التطريز واخلرز ويصنعون "سيروجن" 

)القبعة املخروطية( و"تاداجن" )السلة احلاملة( كما يشتهر الكادزان 

برقصاتهم وميكنك اإلنضمام للرقص أثناء األداء.

يف بيت اجلماجم ميكن رؤية جماجم 42 شخص من األعداء 
الذين قتلهم مونسوبياد ويعرض أيضاً األدوات املستخدمة من قبل 

"بوبوهيزانس" )الكاهنات العليا( الالتي يشغلن مكانة هامة يف 
املجتمع الكادزاني ويستمر الـ "بوبوهيزانس" يف رعاية اجلماجم 

وفقاً للعادات والتقاليد القدمية.

والقصص التي يحكيها الدليل الكادزاني حية جداً حتى أن املرء 
يشعر بوجود مونسوبياد، وأخيراً كتكرمي مناسب حملارب كادزاني 
عظيم ميكنك اتباع الدليل والقيام برحلة ألعلى التل ملشاهدة قبر 

مونسوبياد العظيم.

ومن عوامل اجلذب األخرى حفل الزفاف الكادزاني الذي يُنظم كل 
يوم سبت يف شهر ديسمبر والرحلة البحرية ملدة 40 دقيقة يف نهر 

مويوج يف قارب "ليبا ليبا" إلى سودومون جيتي وخاللها تستطيع 
رؤية حقول األرز والطيور وجبل كينابالو الروحاني على مسافة. 

قرية مونسوبياد الثقافية 
امبوجن كواي كاندازون 

بينامباجن
ص ب: 153

89458 تاجنوجن أرو، صباح
الهاتف: 6088774337 +

الفاكس: 6088761680 + 
 info@monsopiad.com :البريد اإللكتروني
 www.monsopiad.com :موقع اإلنترنت
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قرية سراواك الثقافية

زيارة إلى البيت التقليدي
أطلق سهام أنابيب النفخ مثل بينان حقيقية، وامِش عبر جسر اخليرزان الضيق، وافتح فمك أمام 

جماجم حقيقية يف بيت إيبان، وتسلق بيت ميالناو الطويل، كل هذه األنشطة املمرح واملغامرة وأكثر 
تنتظرك يف قرية سراواك الثقافية الرائعة قرب كوتشينغ. 
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تشتهر سراواك الغريبة مبجموعاتها العرقية العديدة مثل إيبان وبيدايوه 
وأورانغ أولو وميالناو وبينان واملاليو والصينيني، الذين يعيشون بشكل 

تقليدي يف أجزاء مختلفة يف هذه الوالية االشاسعة، وزيارة مستوطناتهم 
التقليدية ستستغرق عدة أيام، لكن حلسن احلظ وعبر زيارة قرية 

سراواك الثقافية املوجودة عند سفح جبل سانتوبوجن األسطوري ميكن 
التعرف على الثقافات املثيرة لإلهتمام لكل هذه املجتمعات يف مكان واحد. 

احملطة األولى هي بيدايوه لوجنهاوس، يف باروك يتم عرض الصنوج 
التقليدية وطبول احلرب واآلالت املوسيقية املصنوعة من اخليزران. 
يف أحد مساكن لوجنهاوس يجلس بجوار النافذة نحات ينحت بخبرة 

تصميم معقد على اخليرزان، وباخلارج سيدتان بيدايوه مبالبسهم 
السوداء التقليدية مشغولتان بسحق وغربلة األرز، بينما أخرى تظهر 

فن نسج شرائط اخليرزان الرقيقة يف سالل جميلة. وميكنك أن جترب 
هذه األنشطة ولبعض املغامرة ال تنسى السير عبر جسر اخليرزان 

الضيق الذي يتسع لشخص واحد فقط واشعر بانحناء ومتايل اجلسر 
حتت تأثير وزنك وتخيل تسارع املياه باألسفل. 

إيبان لوجنهاوس مت بناؤه فوق األرض مع تشكيل جذع شجرة لتكون 
مبثابة الدرج للمنزل، يف كل وحدة تتدلى جماجم األعداء من العوارض 

اخلشبية حيث أن اإليبان كانوا صيادي رءوس شرسني يف األيام 
اخلوالي. وميكن رؤية سيدة إيبان تنسج »البوا« التقليدية على النول 
بينما األخريات يصنعن طوق معقد من اخلرز و«كويه جاال« اللذيذة.

 
كوخ بينان صغير جداً وبسيط حيث أن البينان هم بدو يعيشون يف 

الغابات البكر الكثيفة وسط بورنيو ويستخدمون أنبوب النفخ للصيد، 
ويسعد محارب البينان أن يريك كيفية صنع أنبوب النفخ باليد وكيف 

تطلقه، والبينان هم أيضاً مهرة جداً يف صنع الزخارف من اخلشب اللني.

كيان وكينياه وكيالبيت ولون باواجن وقبائل سراواك الصغيرة األخرى 
معروفة باسم أورانغ أولو. على شرفة أورانغ أولو، املنازل التقليدية 

املاليزية "اللوجنهاوس، املبهرة عازف أورانغ أولو يعزف حلن جميل على  
»الساب« وهي آلة موسيقية وترية، وتشتهر السيدات بأعمال اخلرز 

املعقدة التي تظهر بوضوح يف املنازل التقليدية املاليزية "اللوجنهاوس". 

43



شعب ميالناو عاشوا بشكل تقليدي بالقرب من البحر وكوسيلة حلماية 
أنفسهم من القراصنة مت بناء منازلهم على مسافة 40 قدماً فوق 

األرض. يف بيت امليالناو حتتاج أن تتسلق سلم طويل للدخول إلى املنزل 
اخلشبي، وخارج املنزل عمود طوطم منحوت يستخدم تقليدياً لدفن 

زعماء القرية، ويف منزل صغير سيدة ميالناو تظهر فن صناعة بسكويت 
الساجو املقرمش من بشر جذع نخيل الساجو إلى حتميص املنتج 

النهائي وميكنك أيضاً جتربة بشر جذع نخيل الساجو. 

بيت املاليو التقليدي هو بيت خشبي مبني على ركائز متينة وتصل 
النوافذ ملستوى األرض ألقصى قدر من التهوية، مما يسمح بدخول 
النسيم البارد داخل املنزل، وميكن رؤية املهارات الفنية العالية يف 
الساللم املزينة بشكل جميل وسياج النوافذ وشبكات التهوية فوق 

أو بجانب املداخل، وميكنك اإلنضمام إلى العديد من ألعاب املاليو 
التقليدية التي مت عرضها هنا مبا يف ذلك »جاسينج« و«كوجنكاك«. 

بيت املزرعة الصيني هو بيت خشبي بسيط مبني على األرض واحلوائط 
ألواح خشب بيضاء واألرض املطروقة كأرضية وسقف من القش وداخل 

املنزل يتكون من مطبخ مفتوح وأقسام لتناول الطعام واملعيشة ومنطقة 
تخزين لألشياء الثمينة، مثل الدراجات أو اآلالت الزراعية وكذلك 

غرف النوم املوجودة يف قسم منفصل. ضريح األسرة هو نقطة محورية 
يف منطقة املعيشة بينما يف كثير من األحيان يتم لصق قطع من الورق 

األحمر على عضادة الباب حتمل كلمات مباركة جللب احلظ أو احلماية 
اإللهية للعائلة، ويوجد خارج املنزل حديقة الفلفل كأحد احملاصيل 

اخلاصة بـ سراواك وحتمل طابعها. 

بعد استكشاف املنازل يف قرية سراواك الثقافية اجلس واستمتع 
بعروض رقص القبائل يف املسرح املكيف الهواء ومن بينها »إيبان 
جناجات ليسوجن«، حيث يعرض محارب إيبان القوة الغير العادية 

ألسنانه بالرقص مع هاون بوزن 20 كجم مثبت يف فمه. وإلستكمال 
جتربة سراواك الثقافية، تذوق بعض األطعمة السراواكية يف املطعم 

واختر بعض الهدايا التذكارية  يف محل الصناعات اليدوية. 

قرية سراواك الثقافية
بانتاي داماى، سانتوبوجن

ص ب: 2632
93752 كوتشينغ، سراواك
الهاتف: 6082846411 +

الفاكس: 6082846988 + 
 enquiry@scv.com.my :البريد اإللكتروني

 www.scv.com.my :موقع اإلنترنت
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حملة حـول ماليـزيـا

الدولة 
 يتألف إحتاد ماليزيا من شبه جزيرة ماليزيا، والتي تضم 11 والية وثالثة 

أقاليم احتادية. فضاًل عن واليتي صباح وسراواك يف جزيرة بورنيو.

العاصمة 
كواالملبور 

املوقع اجلغرايف
7 درجات شمال خط اإلستواء، فيما يفصل بحر   – تقع ماليزيا بني 2 
الصني اجلنوبى شبه جزيرة ماليزيا من واليتى صباح وسراواك. وتشترك 
حدودها مع تايالند شماالً وسنغافورة جنوباً، يف الوقت الذي تتشارك 
فيه واليتي صباح وسراواك احلدود مع إندونيسيا وأيضا تشترك حدود 

سراواك مع بروناي دار السالم.

329.758 كيلو متر مربع املساحة  

التعداد السكانى 28  مليون نسمة 

الشعب
يشكل املاليزيون نحو %57 من إجمالي السكان، فيما تضم البقية من 

الصينيني والهنود واجلماعات العرقية األخرى.

اللغة
لغة البهاسا هي اللغة الوطنية، ولكن اللغة االجنليزية منتشرة هناك على 

نطاق واسع. ويتحدث املاليزيون أيضا العديد من اللغات واللهجات.

الديانة
األخرى  الديانات  أصحاب  فيما ميارس  الرسمية،  الديانة  هو  اإلسالم 

معتقداتهم بحرية تامة.

احلكومة
تتبع ماليزيا نظام الدميقراطية البرملانية وامللكية الدستورية. ورئيس 
الدولة هو امللك، الرئيس األعلى لالحتاد، ورئيس احلكومة هو رئيس 

الوزراء. تتبنى ماليزيا نظام تشريعي ذو مجلسني تشريعيني.

املناخ
يسود ماليزيا مناخ استوائي والطقس دافئ على مدار السنة. وتتراوح 
درجات احلرارة من 21 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية،  فيما يتراوح 

معدل هطول األمطار السنوي بني 2.000 مم إلى 2.500 مم.

احلالة االقتصادية
التصنيع هو العنصر األكبر يف االقتصاد املاليزى، بينما تعتبر السياحة 
والسلع األولية مثل النفظ وزيت النخيل واملطاط الطبيعي واألخشاب 

من املساهمني الرئيسيني يف اقتصادها. 

شروط الدخول
 البد أن يحمل الزائر جواز سفر أو وثيقة سفر سارية املفعول ملدة  6 
أشهر. معظم مواطني البلدان اليحتاجون لتأشيرات للزيارات االجتماعية 
أو األعمال التجارية. وملزيد من املعلومات، يرجى زيارة أو االتصال بأقرب 

بعثة دبلوماسية أو مكتب للسياحة املاليزية.

العملة
 العملة هي الرجنيت املاليزي ويرمز له بــ RM. وميكن حتويل العمالت 

األجنبية املختلفة يف البنوك ومكاتب الصرافة.

أيام العمل
 تعتبر أيام العمل يف معظم الواليات املاليزية الدول من اإلثنني إلى 

اجلمعة، بينما السبت واألحد يومان للراحة. أما واليات جوهور وقدح 
وكيالنتان وتيرينجانو فتعتبر األيام من األحد إلى اخلميس للعمل، أما 

اجلمعة والسبت، فهما يومان للراحة. وينطبق هذا النظام على الدوائر 
احلكومية والعديد من املؤسسات اخلاصة.

ساعات عمل البنوك
 تفتح البنوك أبوابها يف معظم الواليات املاليزية إبتداء من يوم االثنني إلى 
اجلمعة، وذلك من الساعة 9:15 صباحاً حتى 4:30 مساًء. وتغلق البنوك 
والسبت.  اجلمعة  أيام  يومي  وتيرينجانو،  كيالنتان  واليتي  يف  أبوابها 
زيارة  يرجي  الراحة،  وأيام  العمل  ساعات  حول  التفاصيل  من  وللمزيد 
مواقع البنوك ذات الصلة. إذ توفر معظم البنوك خدماتها املصرفية عبر 

شبكة اإلنترنت.

مكاتب البريد
 تفتح مكاتب البريد أبوابها من 8:30 صباحاً حتى 5:00 مساًء يوميا، ما 
عدا أيام األحد والعطالت الرسمية، ويف الوقت نفسه، تفتح أبوبها ملدة 
نصف يوم خالل أيام السبت )حتى الساعة  1:00 ظهراً(، وتغلق مكاتب 

البريد يف واليات جوهور وقدح وكيالنتان وتيرينجانو أبوابها يومي 
اجلمعة والسبت.

الوقت
بشكل عام، يعتبر الوقت يف ماليزيا قبل ثماني ساعات من توقيت 

جرينيتش، وقبل 16 ساعة من الواليات املتحدة بالتوقيت الباسيفيكي.

الكهرباء
 التيار املستخدم يف جميع أنحاء ماليزيا 220 – 240 فولت، 50 دورة يف 

الثانية الواحدة، وتستخدم املقابس الثالثية.

تستخدم ماليزيا النظام املتري. نظام القياس 

االتصاالت السلكية والالسلكية
اإلنترنت.  وشبكة  والفاكس  الهاتف  طريق  عن  ودولياً  محلياً  ماليزيا  تتصل   
فيما توفر معظم الفنادق النظام الهاتفي املباشر وخدمة اإلنترنت »واي فاي«.

الوصول إلى ماليزيا
مطار كواالملبور الدولي هو البوابة الرئيسية ملاليزيا والواقع يف منطقة سيباجن. 

ويرقد املطار على بُعد 50 كم جنوب كواالملبور.
وتستخدم مطار كواالملبور أكثر من 40 شركة طيران دولية، فيما متتلك 
كافة  يف  عاملية  شبكة  يغطي  كبيراً  اسطوالً  املاليزية  اجلوية  اخلطوط 
قارات العالم الست، وهى واحدة من أكبر ثالث حتالفات لشركات طيران 
وشركة  فالي««  »»فاير  شركة  املاليزي  الوطني  الناقل  ويتبع  العالم،  يف 

الطيران منخفضة التكلفة وطيران »آسيا«. 
ويقع مطار كواالملبور   KLIA 2   على بُعد 1.5 كم من املبنى الرئيسي 
للمطار KLIA، هو أكبر محطة أقيمت لهذا الغرض يف العالم مخصصة 
لشركات الطيران منخفضة التكاليف. وتضم اخلطوط اجلوية التي تعمل 
عبر املبنى KLIA 2 طيران »آسيا«  وطيران »آسيا X«. وحتتضن ماليزيا 
ماليزيا،  من  مختلفة  مناطق  يف  منتشرة  أخرى  دولية  مطارات  أيضاً 
ومنها بينانغ، وجوهور باهرو، وكوتشينغ، وكوتا كينابالو وجزيرة النكاوي. 
العاصمة كواالملبور،  يبُعد 50 كم عن  الذي  يعتبر ميناء كالجن  وبحرياً، 

نقطة الدخول الرئيسية الى ماليزيا.
أما نقطة الدخول الرئيسية عن طريق البحر، فهي ميناء كالجن، والذي 
يبُعد 50 كم عن كواالملبور. كما ميكن الوصول إلى ماليزيا عبر الطريق 

البري والسكة احلديدية. 

التجوال يف املدينة
متتاز ماليزيا بأن لديها روابط جوية محلية ممتازة التي تخدمها اخلطوط 
اجلوية املاليزية، فضال عن شركات النقل: مثل طيران »آسيا« و »فاير 
فالي«. كما متتلك ماليزيا نظام وسائل نقل عام متطورة وفعالة تخدمها 

احلافالت وسيارات األجرة وكذلك القطارات.

اإلقامة
تنافسية،  وبأسعار  اإلقامة  أماكن  من  واسعة  مجموعة  ماليزيا  متتلك 
واملنتجعات  الراقية  والفنادق  الدولية  النجوم  ذات  الفنادق  فهناك 
السياحية والشاليهات والشقق وبيوت الشباب والنزل والشقق التي تعمل 

بنظام »تامي شيرينج«.
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TOURISM MALAYSIA OFFICESمكاتب السياحة املاليزية - املكتب الرئيسي
HEAD OFFICE
Malaysia Tourism Promotion Board (Ministry of Tourism and Culture, Malaysia)  
9th Floor, No. 2, Tower 1, Jalan P5/6, Precinct 5, 62200 Putrajaya, Malaysia • Tel: 603 8891 8000 • Tourism Infoline: 1 300 88 5050 (within Malaysia only) • Fax: 603 8891 8999 
E-mail: enquiries@tourism.gov.my • Website: www.malaysia.travel    

JOHOR
No 50C, 1st & 2nd Floor, Bangunan KPMNJ
Jalan Segget, 80000 Johor Bahru, Johor
Tel: 607 222 3590 / 3591• Fax: 607 223 5502
E-mail: mtpbjhb@tourism.gov.my

KEDAH
Kompleks Pelancongan Negeri Kedah 
Seksyen 20, Jalan Raja, 05000 Alor Setar, Kedah 
Tel: 604 731 2322 / 730 1322 • Fax: 604 734 0322 
E-mail: mtpbkdh@tourism.gov.my

KELANTAN
Ground Floor, Kampung Kraftangan, Jalan Hilir Balai
15300 Kota Bharu, Kelantan 
Tel: 609 747 7554 • Fax: 609 747 8010 
E-mail: mtpb.kelantan@tourism.gov.my

KUALA LUMPUR
Level 2, MATIC New Building
109, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel: 603 2161 0166 / 0312 / 0328 / 0348
Fax: 603 2161 0049
E-mail: mtpbkl@tourism.gov.my

MELAKA
No. 6, Jalan Plaza Merdeka
Jalan Merdeka , 75000 Melaka
Tel: 06-288 3304 / 06-288 3785 / 06-288 1549
Fax: 06-286 9804
E-mail: mtpb.melaka@tourism.gov.my

NEGERI SEMBILAN
1st Floor, Seremban Plaza, Jalan Dato’ Muda Linggi
70100 Seremban, Negeri Sembilan 
Tel: 606-762 4488/763 5388 • Fax: 606 763 8428
E-mail: mtpb.negerisembilan@tourism.gov.my

PAHANG
Lot 7 & 9, Tingkat Bawah, ICT Hub, Putra Square
Jalan Putra Square 4, 25200 Kuantan, Pahang 
Tel: 609 567 7112 / 567 7115 / 567 7116
Fax: 609 566 7114 
E-mail: mtpb.pahang@tourism.gov.my

PENANG
No. 11, Lebuh Pantai, 10300 George Town, Penang 
Tel: 604 261 0058 / 263 4941 • Fax: 604 262 3688 
E-mail: mtpbpen@tourism.gov.my

PERAK
No. 12, Medan Istana 2 
Bandar Ipoh Raya, 30000 Ipoh, Perak 
Tel: 605-255 9962/ 2772 • Fax: 605 253 2194 
E-mail: mtpbperak@tourism.gov.my

PERLIS
No. 21, Jalan Satu, Taman Pertiwi Indah
Jalan Kangar-Alor Setar, 01000 Kangar, Perlis
Tel: 604 978 1213 / 1235 • Fax: 604 978 1143 
E-mail: mtpb.perlis@tourism.gov.my

SABAH
Lot 1-0-7, Ground Floor, Block 1 
Lorong Api-Api 1, Api-Api Center 
88000 Kota Kinabalu, Sabah 
Tel: 6088 211 732 / 248 698 • Fax: 6088 241 764
E-mail: mtpbbki@tourism.gov.my

SARAWAK
Parcel 297-2-1, Level 2, Riverbank Suites
Jalan Tunku Abdul Rahman, 93100 Kuching, Sarawak 
Tel: 6082 246 575 / 775 • Fax: 6082 246 442 
E-mail: mtpbkch@tourism.gov.my

SELANGOR  
6th Floor, Wisma PKPS,
Persiaran Perbandaran Seksyen 14,
40675  Shah Alam, Selangor
Tel:  603 5510 9100 • Fax: 603 5510 9101
E-mail: mtpbselangor@tourism.gov.my

TERENGGANU
No. 11, Ground Floor, 1st Floor & 2nd Floor 
Pusat Niaga Paya Keladi, Jalan Kampung Daik
20000 Kuala Terengganu, Terengganu 
Tel: 609 630 9433 / 9093 • Fax: 609 630 9091 
E-mail: mtpbkt@tourism.gov.my

AUSTRALIA
Perth
Level 5, 150 St Georges Terrace
Perth WA 6000, Australia
Tel: 00 61 8 9481 0400 • Fax: 00 61 8 9321 1421 
E-mail: mtpb.perth@tourism.gov.my /
              tourmal@iinet.net.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

Sydney 
Suite 6.01, Level 6, 151 Castlereagh Street
Sydney, NSW 2000, Australia
Tel: 00 61 2 9286 3055 • Fax: 00 61 2 9283 8311
E-mail: malaysia@malaysiatourism.com.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

BRUNEI
Unit No 1.14 - 1.15, First Floor
The Rizqun International Hotel, Gadong BE3519
Negara Brunei Darussalam 
Tel: 00 673 238 1575 / 1576 • Fax: 00 673 238 1584 
E-mail: mtpb.brunei@tourism.gov.my

CHINA
Beijing
Tourism Section, Embassy of Malaysia 
Room 506 - 507, Air China Plaza 
No. 36, Xiaoyun Road, Chaoyang District 
Beijing 100027, People’s Republic of China 
Tel: 00 86 10 8447 5056 • Fax: 00 86 10 8447 5798 
E-mail: mtpb.beijing@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.cn

Guangzhou
Consulate General of Malaysia (Tourism Section) 
Unit 3216, 32nd Floor, CITIC Plaza O�ce Tower
No. 233, Tianhe Bei Road, Guangzhou 510610
People’s Republic of China
Tel: 00 86 20 3877 3691 • Fax: 00 86 20 3877 3692 
E-mail: mtpb.guangzhou@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.cn

Shanghai
Consulate General of Malaysia (Tourism Section) 
Unit 1109, Level 11, CITIC Square 
1168 Nanjing Road West, Jing An District 
Shanghai 200041, People’s Republic of China 
Tel: 00 86 21 5292 5252 • Fax: 00 86 21 5292 5948
E-mail: mtpb.shanghai@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.cn

FRANCE
Paris
29 rue des Pyramides, 75001 Paris, France 
Tel: 00 33 1 429 741 71 • Fax: 00 33 1 429 741 69 
E-mail: mtpb.paris@tourism.gov.my

GERMANY
Frankfurt
Weissfrauenstrasse 12 - 16 
D-60311, Frankfurt am Main, Germany
Tel: 00 49 69 460 923 420 • Fax: 00 49 69 460 923 499 
E-mail: mtpbfrankfurt@tourism.gov.my
Website: www.tourismmalaysia.de

HONG KONG
Ground Floor, Malaysia Building 
47-50 Gloucester Road, Hong Kong 
Tel: 00 85 2 2528 5810 / 5811
Fax: 00 85 2 2865 4610 
E-mail: mtpb.hongkong@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.com.hk

INDIA
Chennai
4th Floor, Vijaya Towers 
No. 4, Kodambakkam High Road
Chennai 600034, Republic of India 
Tel: 00 91 44 4506 8080 / 8181 / 8282 
Fax: 00 91 44 4506 8383 
E-mail: mtpb.chennai@tourism.gov.my 
Website: www.malaysiajao.com

Mumbai
123, Jolly Maker Chamber II 
12th Floor, Nariman Point 
Mumbai 400021, Republic of India 
Tel: 00 91 22 6635 2085 • Fax: 00 91 22 6639 0702 
E-mail: mtpb.mumbai@tourism.gov.my
Website: www.malaysiajao.com

New Delhi
C 3/13, Vasant Vihar
New Delhi 110057, Republic of India 
Tel: 00 91 11 4601 1677 (DL) / 1674 (GL) 
Fax: 00 91 11 4601 1676
E-mail: mtpb.newdelhi@tourism.gov.my 
Website: www.malaysiajao.com

INDONESIA
Jakarta
c/o Consulate General of Malaysia 
Jalan H.R Rasuna Said, Kav.x/6
No. 1-3, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 
Republic of Indonesia 
Tel: 00 62 21 522 0765 / 4947 
Fax: 00 62 21 522 0766 
E-mail: mtpb.jakarta@tourism.gov.my

Medan
c/o Consulate General of Malaysia 
43, Jalan Diponegoro, 20152 Medan 
Sumatera Utara, Republic of Indonesia 
Tel: 00 62 61 452 3192
Fax: 00 62 61 452 3179 
E-mail: mtpb.medan@tourism.gov.my

ITALY
Milan
Via Privata della Passarella 4, 20122 Milan, Italy 
Tel: 00 39 02 796 702 • Fax: 00 39 02 796 806 
E-mail: info@turismomalesia.it
Website: www.tourism.gov.my/it
Fb: www.facebook.com/turismomalesia

JAPAN
Osaka
10th Floor, Cotton Nissay Building 
1-8-2 Otsubo-Honmachi, Nishi-ku 
Osaka 550-0004, Japan 
Tel: 00 81 66 444 1220 • Fax: 00 81 66 444 1380 
E-mail: mtpb.osaka@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.or.jp

Tokyo
5F Chiyoda Building, 1-6-4 Yurakucho 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan 
Tel: 00 81 33 501 8691 / 8694 • Fax: 00 81 33 501 8692 
E-mail: mtpbtokyo@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.or.jp

KAZAKHSTAN
Almaty
Embassy of Malaysia, Tourism Section
1st. Floor, Prime Business Park
100/2 Furmanov Street, Medeuskiy District
050000 Almaty, Kazakhstan
Tel: 00 7 727 2321 430 / 431 / 439

KOREA
Seoul
(2nd Hansan Bldg., Seosomun-dong)
115, Seosomun-Ro, Chung-Gu
Seoul 100-813, Republic of Korea 
Tel: 00 82 2779 4422 / 4251 • Fax: 00 82 2779 4254 
E-mail: mtpb.seoul@tourism.gov.my
Website: www.mtpb.co.kr

NETHERLANDS
The Hague
c/o Embassy of Malaysia 
Rustenburgweg 2, 2517 KE The Hague, Netherlands 
Tel: 00 31 70 350 6506 • Fax: 00 31 70 350 6536 

Visiting O�ce: 
Zeestraat 52, 2518 AB The Hague, Netherlands
Tel: 00 31 70 762 2200
E-mail: mail@tourism-malaysia.nl  

NEW ZEALAND
Auckland
Level 10, DLA Piper Tower
205-209, Queen Street 
Auckland 1010, New Zealand
Tel: 00 64 9 309 6290 • Fax: 00 64 9 309 6292

PHILIPPINES
Manila
Embassy of Malaysia 
Tourism O�ce (Tourism Malaysia) 
16th Floor, Picadilly Star Building
4th Avenue, Corner 27th Street
Bonifacio Global City (BGC) 
1634 Taguig City, Philippines 
Tel: 00 632 846 2697 • Fax: 00 632 846 1213 
E-mail: mtpb.manila@tourism.gov.my

RUSSIA
Moscow
c/o Embassy of Malaysia 
Mos�lmovskaya Ulitsa 50
Moscow 117192, Russian Federation 
Tel: 00 7 495 933 5748 / 5747
Fax: 00 7 495 933 5749 
E-mail: mtpb.moscow@tourism.gov.my 
Website: www.tourismmalaysia.ru

SAUDI ARABIA
Jeddah
2nd Floor (Upper Parking), Mega Business Centre
Sera� Mega Mall, Tahlia Street
c/o Consulate General of Malaysia (Tourism Section), 
P. O. Box 593, 21421 Jeddah
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 00 966 12 286 7333 • Fax: 00 966 12 286 7444
E-mail: mtpb.jeddah@tourism.gov.my

SINGAPORE
#01-01B/C/D, No. 80, Robinson Road 
Singapore 068898 
Tel: 00 69 6532 6321 / 6351 • Fax: 00 69 6535 6650 
E-mail: mtpb.singapore@tourism.gov.my

SOUTH AFRICA
Johannesburg
Ground Floor, Building 5, Commerce Square
No. 39, Rivonia Road, Sandhurst
Johannesburg, South Africa
P.O. Box 1125, Saxonwold 2132
Tel: 00 27 11 268 0292 / 0295 
Fax: 00 27 11 268 0296 
E-mail: mtpb.johannesburg@tourism.gov.my

SWEDEN
Stockholm
Stureplan 2, 4tr, 11435 Stockholm, Sweden
Mailing address:
Box 3602, 10359 Stockholm, Sweden  
Tel: 00 46 8 249 900 • Fax: 00 46 8 242 324 
E-mail: mtpb.stockholm@tourism.gov.my 
Website: www.malaysia.se

TAIWAN
Taipei
Suite C, 8th Floor, Hung Tai Centre 
170 Tun Hwa North Road, Taipei, Taiwan 
Tel: 00 88 62 2514 9704 / 9734 
Fax: 00 88 62 2514 9973 
E-mail: mtpb.taipei@tourism.gov.my 
Website: www.promotemalaysia.com.tw

THAILAND
Bangkok
Unit 1, 3rd Floor, Zuellig House
1-7, Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand 
Tel: 00 662 636 3380 - 3 • Fax: 00 662 636 3384 
E-mail: mtpb.bangkok@tourism.gov.my 
Website: www.sawasdeemalaysia.com

TURKEY
Istanbul 
Harman Sokak, Hamanci Giz Plaza, No.5, Floor:20
34394 Esentepe, Sisli, Istanbul, Turkey
Tel: 00 902 12 284 4436 • Fax: 00 902 12 284 4437

UNITED ARAB EMIRATES
Dubai
Lot 3, Ground Floor (facing Zabeel Road)
Al Safeena Building, Oud Mehta, Near Lamcy Plaza
P.O Box 124096, Dubai, United Arab Emirates 
Tel: 00 971 4337 7578 / 7579
Fax: 00 971 4335 3318 
E-mail: mtpb.dubai@tourism.gov.my

UNITED KINGDOM
London
57 Trafalgar Square, London WC2N 5DU
United Kingdom 
Tel: 00 44 2 079 307 932 • Fax: 00 44 2 079 309 015 
E-mail: info@tourism-malaysia.co.uk

UNITED STATES OF AMERICA
Los Angeles
818 West 7th Street, Suite 970, Los Angeles, CA 90017
United States of America 
Tel: 00 1 213 689 9702 • Fax: 00 1 213 689 1530 
E-mail: mtpb.la@tourism.gov.my
Website: www.tourismmalaysiausa.com

New York
120 East 56th Street, 15th Floor
New York, NY 10022, United States of America 
Tel: 00 1 212 754 1113 • Fax: 00 1 212 754 1116 
E-mail:mtpb@aol.com 
Website: www.tourismmalaysiany.com

VIETNAM
Hanoi
Embassy of Malaysia (Tourism Malaysia O�ce) 
Unit 401, 4th Floor, HCO Building 
Melia Centre, 44B Ly Thuong Kiet Street 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 
Tel: 00 844 3734 3837 / 3938 8464 
Fax: 00 844 3734 4679 
E-mail: mtpb.hanoi@tourism.gov.my

BANGLADESH
Dhaka
d/a Malaysian High Commission 
in Bangladesh 
House No. 19, Road No. 6 
Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh 
Tel: 00 880 2882 7759 / 7760 / 2885 8394
Fax: 00 880 2882 7761 / 3115

CAMBODIA
Phnom Penh
c/o Embassy of Malaysia 
220-222, Preah Norodom Boulevard 
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn 
Phnom Penh, Cambodia 
Tel: 00 855 2322 1593 • Fax: 00 855 2322 1594 
E-mail: tourismmalaysia@online.com.kh

CANADA
1806 – 1111 West Georgia St.
Vancouver, B.C., Canada V6E 4M3
Tel:   00 1 604 689 8899 • Fax:  00 1  604 689 8804 
E-mail: mtpb.vancouver@tourism.gov.my /
              info@tourismmalaysia.ca 
Website: www.tourismmalaysia.ca

CHINA
Chengdu
Level 18, The O�ce Tower Shangri-La Centre 
9 Bingjiang Road (East), Chengdu 610021 
People’s Republic of China 
Tel: 00 8628 6606 5230 • Fax: 00 8628 6606 5231

IRAN
Tehran
Embassy of Malaysia in Tehran 
No.6, Changizi St., Alef St.
Mahmoodieh St., Tehran, Iran
P.O.Box 1986673654  
Tel: 00 98 21 2621 9055 / 9056
Fax: 00 98 21 2204 6628

IRELAND
Dublin
Level 3A Shelbourne House, Shelbourne Road 
Ballsbridge, Dublin 4, Republic of Ireland 
Tel: 00 353 1 237 6242 / 6243 
E-mail: info@tourism-malaysiadublin.com

LAOS
Vientiane
(c/o Embassy of Malaysia)
Nongbone Rd, Phonxai Village
Saisettha Dist, Vientiane, Laos
Tel: 00 856 21 414205-6
         00 856 21 262373 (DL)
Fax:  00 856 21 414201 / 262339
E-mail: mtpb.laos@tourism.gov.my /
              mtpbvte_laos@yahoo.com

VIETNAM
Ho Chi Minh City
Unit 1208, 12th Floor, Me Linh Point Tower
No. 2 Ngo Duc Ke Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 00 84 8 3825 8036 / 3825 8011
Fax: 00 84 8 3825 8037
E-mail: mtpb.hochiminh@tourism.gov.my

مكاتب داخل واليات ماليزيا

مكاتب خارج ماليزيا

ممثلــو التسـويــق



ال يحق ألية جهة إعادة انتاج أيه مادة من هذا الكتيب أو تخزيتها بنظام االسترجاع, أو 
حتويلها بأية  شكل من األشكال وبأية وسيلة بدون موافقة خطية مسبقة من الناشر. لقد 
الواردة  املعلومات  كافة  أن  من  للتأكد  املتاحة  الوسائل  جميع  املاليزية  السياحة  بذلت 
واملدونة يف هذا الكتيب صحيحة  حتى حلظة إعداده للطباعة، وال تتحمل أية مسؤولية 

عن أية معلومات خاطئة أو حذف ألية بيانات معينة.

(املتاجرة باملخدرات، جرمية عقوبتها اإلعدام)

نسختك املجانية
النــــاشـــر      

السياحة املاليزية، وزارة السياحة والثقافة،
 مــالــيــزيـــــا
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twitter.com/malaysia.travel

www.facebook.com/malaysia.travel




