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تتمتع ماليزيا مبوقع ��سرت�تيجي ر�ئع  ومناخ ��ستو�ئي على مد�ر �لعام، فهي تقع يف �سط منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ. وتت�سمن 
ماليزيا ثالث ع�سرة والية وثالثة �أقاليم فيدر�لية، ويبلغ عدد �سكانها �أكرث من 28 مليون ن�سمة. ومع تنوع �لثقافات �لتي وهبها �هلل 
ملاليزيا، ت�ستطيع هذه �لدولة �أن تقدم منوذجًا للتجربة �الآ�سيوية �حلقة. ولذلك فاأنت مدعو الكت�ساف ذلك �الن�سهار �لر�ئع بني 
ثالث من �أقدم �حل�سار�ت �الآ�سيوية: �ملاليزية و�ل�سينية و�لهندية، ذلك �ملزيج �لذي �أثرته تقاليد �ل�سكان �الأ�سليني بعبقها �لَفّو�ح 

يف كل من �سباح و�سر�و�ك.

وتتمتع ماليزيا بلد �لعجائب �لفاتنة مبجموعة متنوعة وكبرية من �أماكن �جلذب �لتي لي�س لها مثيل. �أيًا كان �لربنامج �لذي قمت 
باإعد�ده للتمتع بعطلتك، �ستجد يف ماليزيا �لعنا�سر �لتي تلزمك كافة مثل �جلزر و�ل�سو�طئ �ملُفَعمة باجلاذبية ون�سيج غني بالتاريخ 
�لغابات  ر�ئعة من  بدرجة عاملية، ف�ساًل عن جمموعة  تتميز  �لتي  و�ملر�فق �حلديثة  �لعريقة  �لرت�ثية  و�لكنوز  �ملتنوعة  و�لثقافات 
�أ�سهى �الأطعمة �لتي ي�سيل لها �للعاب �سوقًا  �إلى  �ملطرية و�لنباتات و�حليو�نات �خلالبة و�ملحميات �لطبيعية �خل�سبة، باالإ�سافة 

ويتحرك �لفم لها يف لهفة، وها هي ماليزيا �لناب�سة باحلياة �ملفعمة باألو�نها �ل�ساخبة �ملتفجرة تنتظركم.

تف�سل. و�كت�سف بنف�سك عجائب ماليزيا �ل�ساحرة ومتتع ب�سحرها وجمالها �لر�ئع. ��ستعد للمفاجاأة، فما ز�ل هناك �ملزيد لرت�ه 
عيناك وتتمتع به يف ماليزيا.

سالمات داتانج ...
أهاًل و سهاًل 

في ماليزيا
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مبزيج  ماليزيا  وتتمتع  ب�سدة.  فاتنة  يجعلها  �ملوقع  هذ�  �آ�سيا،  �سرق  جنوب  قلب  يف  ��سرت�تيجيًا  موقعًا  ماليزيا  حتتل 
ر�ئع من �حل�سار�ت و�لثقافات �لفريدة من نوعها و�لذي يتاألف من �ملاليزية و�ل�سينية و�لهندية، ف�ساًل عن �لعديد من 

جمتمعات �ل�سكان �الأ�سليني لواليتي �سباح و�سر�و�ك. 

كو�الملبور هي عا�سمة ماليزيا، كما تعترب دون �أدين �سك �ملدينة �الأكرث �إثارة وحيوية يف �آ�سيا. ومن بني ناطحات �ل�سحاب �ل�ساهقة، فاإن 
كو�الملبور تتمثل يف خملفات �ملا�سي �لعريقة على هيئة بنايات ما قبل �حلرب، و�لتي جتمع بني �ثنني من �أهم �لع�سور �ملختلفة.

�إلى مالكا والنكاوي وكوت�سينغ وكوتا كينابالو.  �إلى �الأماكن �الأخرى ب�سحرها �لفريد وطابعها �خلا�س مثل �ل�سفر  وتتميز رحالت ماليزيا 
ويتلقى بع�سهم جو�ئز �ليون�سكو للرت�ث �لعاملي ملدينة جورج تاون ومدينة مالكا وكينابالو بارك وموقع جونوجن مولو بارك �ملحلية وحديقة 

النكاوي �لعاملية.

غابات  وتعترب  و�لغابات.  �حلد�ئق  د�خل  �ملغامر�ت  من  كبري  بعدد  للقيام  مثالية  ماليزيا  يف  �خلالبة  �خل�سر�ء  �لطبيعية  �ملناظر  وتعترب 
ماليزيا �ملطرية مثل تامان نيجار� و�حدة من �أقدم �لغابات �ال�ستو�ئية �ملطرية يف �لعامل و�لتي متتلك �أف�سل جمموعة متنوعة بيولوجيًا، 

باالإ�سافة �إلى كونها موطنًا لبع�س �الأنو�ع �لنادرة.

ماليزيا...
 قلب جنوب شرق آسيا
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وتقدم جزر و�سو�طئ ماليزيا �خلالبة �لفر�سة لزو�رها لق�ساء �لعطلة مع �ل�سم�س و�لبحر 
و�لرمال. ويعترب بع�س هذه �جلزر، خا�سة �ملتو�جدة علي طول �سو�حل واليتي ترينجانو 
�ملناظر  �إلى وجود  �إ�سافة  �لعاملي، وذلك  �لغو�س على �ل�سعيد  �أف�سل مو�قع  و�سباح من 
�لطبيعية �خلالبة حتت �ملاء �لتي ال مثيل لها. وقد قام متخ�س�سون يف �لغو�س بت�سنيف 
جزيرة �سيباد�ن �ل�سحرية، باعتبارها و�حدة من �أكرب وجهات �لغو�س على م�ستوي �لعامل.

وال ز�لت متتلك ماليزيا �لكثري لتقدمه لنا، مثل �حلد�ئق و�ملتنزهات �ل�ساحرة و�حلد�ئق 
دولية  ومعايري  مبقاي�س�س  �ملقامة  �لغولف  ومالعب  �خلالبة  �لتالل  ومنتجعات  �ملثرية 
و�ملنتجعات �ل�سحية �لفاخرة وخيار�ت �لت�سوق �لتي لي�س لها مثيل. وت�ستهر ماليزيا �أي�سًا 
مبهرجاناتها �مللونة و�الحتفاليات �ملثرية �لتي ُتقام على مد�ر �لعام مثل �سباق فورميوال 1 
�لكبري ومعر�س النكاوي �لدويل �لبحري و�جلوي )LIMA( وكرنفاالت �لبيع للعام �لنهائي 

ملاليزيا و�حدة و�سباق ماليزيا و�حدة وكرنفال ميجا.

�أيًا كان �سبب زيارتك ملاليزيا �سو�ء كان مغامرة رومان�سية �أو لق�ساء عطلة عائلية ملئية 
�لطبيعة-  قلب  يف  بالهدوء  و�ال�ستمتاع  �الإ�سرتخاء  �أو  بالت�سوق  للقيام  �أو  و�مل��رح  باملتعة 
ماليزيا  بجمال  و��ستمتع  تف�سل  تنتظر،  ماذ�  حتتاجه.  ما  لكافة  مق�سدك  هي  ماليزيا 

�ل�ساحر وطبيعتها �خلالبة.

لتحتل  �ل�سنني،  مر  على  �لدولية  �لتقدير  و�سهاد�ت  �جلو�ئز  من  �لعديد  على  ماليزيا  ح�سلت 
مكانها باعتبارها و�حدة من �أكرب و�أف�سل �لوجهات يف �ملنطقة و�لعامل. ويف عام 2012، ح�سلت 
�لعاملية،  �ل�سياحة  منظمة  قبل  من  وذلك  �لعامل،  يف  زيارة  �الأكرث  �لتا�سعة  �ملرتبة  على  ماليزيا 
فيما حققت �ملرتبة �لعا�سرة باعتبارها �لدولة �الأكرث حميمية و�سد�قة يف �لعامل، وذلك من قبل 
»فورب�س �أون الين«. كما ح�سلت �لعا�سمة كو�الملبور على �ملركز �لر�بع كاأف�سل مدينة ت�سوق يف 
�لعامل، من قبل »�سي �إن �إن« و�أي�سًا حققت  �أف�سل ثاين وجهة للت�سوق يف �آ�سيا با�سيفيك، من قبل 

»جلوب �سوبر �إندك�س«.

ماليزيا في عيون العالم

1 - عدد كبري من �لثقافات �الآ�سيوية، وغريها، يف مكان و�حد.
2 - �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لتناغم �لعرقي و�سعبها �لد�فئ. 

3 - ثروة كبرية من �جلمال �لطبيعي.
4 - خيار�ت متعددة للت�سوق، و�الأ�سو�ق �حلرة �ملعفاة من �ل�سر�ئب.

5 - موطن ملجموعة من �أف�سل مو�قع �لغو�س يف �لعامل.
6 - طق�س معتدل و��ستو�ئي على مد�ر �لعام

7 - متتع مب�سهد �ملباين �لتاريخية و�حلديثة، جنبًا �إلى جنب.
8 - تناول ما لذ وطاب من �لطعام وباأ�سعار معقولة.

9 -  خيار�ت و��سعة لالإقامة �لعائلية �أو فنادق �خلم�س جنوم.
و�سيد  �لغولف  مثل  �الأن�سطة  من  ومتنوعة  كاملة  جمموعة   -  10
�حل��و�م��ات  ورك���وب  �جل��ب��ال  وت�سلق  و�الإب��ح��ار  و�ل�سيد  �الأ���س��م��اك 

�لبحرية ومر�قبة �لطيور وهي حتلق يف �ل�سماء.

10 �أ�سباب الختيارك ماليزيا لق�ساء عطلتك �ملقبلة:

لماذا ماليزيا؟
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�ملناظر  ق��ل��ب  �ل��و���س��ط��ى  �ملنطقة  مت��ث��ل 
و�مل��ع��امل  �مل��ث��رية  �حل�����س��ري��ة  �لطبيعية 

�لبارزة �لتي توجد يف ماليزيا كافة. 

وك��ون��ه��ا ت�����س��م��ل �الأر������س����ي �الحت���ادي���ة 
ل��ك��والمل��ب��ور وك���ذل���ك والي����ة ���س��ي��الجن��ور 
فاإن  لبوتر�جايا،  �الحت��ادي��ة  و�الأر����س��ي 
متطورة  حتتية  ببنية  تتميز  �ملنطقة 
للتجارة  ومر�كز  �مل�ستوى  عاملية  ومر�فق 

و�الأعمال م�سهود لها دوليًا.

إقليم وسط 
ماليزيا 

-  كوااللمبور
-   سيالنجور

-   بوتراجايا

كو�الملبور

بوتر�جايا

�سيالجنور
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كو�الملبور هي عا�سمة ماليزيا، وتتميز مبعاملها �لفريدة �لتي يلمع بها �سماء ماليزيا يف 
يج�سد  �لذي  �الأمر  و�حلديث،  �لقدمي  بني  �ملدينة مزيجًا  �لعامل. وجتد يف  �أنحاء  جميع 
بناطحات  �ملدينة  �أفق  وتتزين  �ل�ساحرة.  جاذبيتها  من  جزءً�  ميثل  فهو  ر�ئعًا   تناق�سًا 
�ل�سحاب �ل�سهرية و�لتي تتما�سي مع بقايا �لتاريخ. وكو�حدة من �أكرث �ملدن ديناميكية، 
من  �لعديد  مع  و�لثقافات  و�الأع��ر�ق  �الأجنا�س  فيها  ين�سهر  بوتقة  ُتعد  كو�الملبور  فاإن 

خيار�ت �لرتفيه �ملتنوعة و�أماكن �جلذب �ل�سياحي ونظام �لنقل �ل�سامل.

كوااللمبور



أماكن تستحق الزيارة

يعترب برج برتونا�س �لتو�أم �الأطول بناًء 
يف �لعامل وخام�س �أطول ناطحة �سحاب. 
ويرمز �جل�سر �لعايل �لذي يربط �لربج 

�لتو�أم �إىل بو�بة �مل�ستقبل.

برج برتونا�س �لتو�أم
مركز ت�سوق كو�الملبور

يقف برج برتونا�س �لتو�أم ب�سموخ ر�ئع على �رتفاع 451.9 مرتً� وهو من �ملعامل �لعاملية، و�لذي يعد حمورً� مهمًا يف مركز ت�سوق كو�الملبور 
41 من�سة عر�س ممتازة لال�ستمتاع مب�ساهدة �أفق  وو�حدً� من �لرموز �الأكرث �سهرة يف �لبالد. وميثل �جل�سر �لعايل �ملوجود يف �لطابق 
 88 �أو من �خلارج على �لطر�ز �لتقليدي  و�ملكون من  �ملدينة. ويعك�س هذ� �لبناء �ل�ساطع �مل�سيد من �لزجاج و�ل�سلب �سو�ء من �لد�خل 

طابقًا، طموحات ماليزيا للتقدم �إلى �الأمام مع �حلفاظ على �لهوية �لوطنية و�لقيم �لتقليدية.

�ملتحف �لوطني
�سارع د�مان�سار�

�أهم �ملتاحف  يعترب �ملتحف �لوطني �ملقام على �لطر�ز �ملينانكابو من 
كمركز  دوره  وي��وؤدي   ،1963 ع��ام  �ملتحف  ُبني  ماليزيا.  يف  و�الأك��رب 
مدى  على  تنت�سر  و�لتي  �لبالد  وثقافة  تاريخ  حول  للمعلومات  �أ�سا�سي 
�لعثور  وميكن  هذ�،  و�ملو�سوعات.  �ملعرو�سات  خمتلفة  معار�س  �أربعة 

على �لقطع �الأثرية �لتي تعود للما�سي د�خل �أروقة �ملتحف.
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�ساحة د�تر�ن مرديكا )مرديكا �سكوير(
�سارع ر�جا

�حلي �لهندي �ل�سغري
بريكفيلد�س

برج  و�أط��ول  �سابع  كو�الملبور  برج  يعترب  مرتً�،   421 �رتفاع  على 
لالت�ساالت �ل�سلكية و�لال�سلكية على �ل�سعيد �لعاملي.

مهمة  نقطة  مرديكا  �ساحة  ومتثل  �ال�ستقالل«،  »ميد�ن  حرفيًا  به  يق�سد 
�الحتاد  علم  ورفع  �لربيطاين  �ال�ستعمار  علم  �ن��ز�ل  مت  حيث  �لتاريخ،  يف 
�سارية  �رتفاع  وي�سري  بريطانيا.  عن  ماليزيا  ��ستقالل  �إلى  لي�سري  �ملاليزي 

�لعلم حو�يل 100 مرت �إلى كونها �أطول �سارية علم يف �لعامل.

يقع �حلي �لهندي �ل�سغري يف ماليزيا �سمن و�حدة من �أقدم �مل�ستوطنات 
�لهندية يف �لدولة. وقد مت �العرت�ف به ر�سميًا عام 2009، ولكن �سرعان 
�حلي  وميتد  �ملدينة.  يف  �ل�سياحية  �لبقاع  �أ�سهر  من  و�ح��دة  �أ�سبحت  ما 
حي  ويقع  �سامبانثان،  ت��ون  �سارع  وحتى  تر�فرز  �سارع  من  ب��دءً�  �لهندي 
�لنقل  �إلى كونها مركز  باالإ�سافة  �ستي�سن �سنرت�ل،  �ل�سغرية بجو�ر  �لهند 
�لرئي�سي يف �ملدينة. وتتميز هذه �ملنطقة ب�سو�رعها �ملمهدة بالطوب و�إنار�ت 
35 قدمًا، ف�ساًل  نحو  �رتفاعها  يبلغ  ونافورة  و�الأقو��س  �ملزخرفة  �ل�سو�رع 
عن �ملحالت �لتجارية �ملختلفة �لتي تقدم كل ما له عالقة بالثقافة �لهندية 

بدءً� من �ل�ساري باألو�نه �لز�هية حتى �ملطبخ �لهندي �لتقليدي.

برج كو�الملبور
�سارع بونكاك، متفرع من �سارع بي.  ر�ملي

يقع على �أعلى تلة بوكيت نانا�س ود�خل حممية بوكيت نانا�س، حيث يرقد 
برج كو�الملبور �لذي يعترب و�حدً� من �أهم معامل �ملدينة. ويقدم برج �ملر�قبة 
�لفاخرة  �ملاأكوالت  بتذوق  �ال�ستمتاع  ميكنك  كما  للمدينة.  �ساملة  مناظر 

�أثناء م�ساهدة �سماء �ملدينة بز�وية 360 درجة يف مطعم �لربج �لدو�ر.

بناية �ل�سلطان عبد �ل�سمد
�سارع ر�جا

تعترب بناية �ل�سلطان عبد �ل�سمد و�حدة من �أهم معامل �ملدينة �الأكرث متيزً� 
يف �ملدينة. ويف عام 1897 مت ت�سييد �ملبنى، و�لذي كان يعترب مركزً� �إد�ريًا 
يف �لعهد �لربيطاين. ويقع �ملبنى قبالة �ساحة د�تر�ن مرديكا، وهو �ملكان 

�لرئي�سي لالحتفال باليوم �لوطني للبالد.
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 ماز�ل هناك �لكثري يف كو�الملبور
 - ماد: ق�ستنا يف كو�الملبور

-  �ملتحف �لوطني للفنون �لب�سرية
-  حد�ئق بريد�نا �لنباتية
-  مركز �ل�سياحة �ملاليزي

-    �سكة حديد كو�الملبور
-  با�سار �سيني )�ل�سوق �ملركزي(

-  م�سجد نيجار� )�مل�سجد �لوطني(
-  م�سجد جامك

-  معبد �سري مها ماريامان
-  كاتدر�ئية �لقدي�سة مرمي �لعذر�ء

-  معبد �سزي يا
-  �حلي �ل�سيني )�سارع بيتالنج(

-  مركز �لرت�ث
-  حديقة �لطيور يف كو�الملبور 

-  مركز �سيالجنور �مللكي للزو�ر
-  جممع �حلرف �ليدوية يف كو�الملبور

-  �أكو�ريا كو�الملبور
-  معر�س �سري برد�نا

-  �لن�سب �لتذكاري تونكو عبد �لرحمن
-  �لن�سب �لتذكاري تون عبد �لرز�ق

-  معبد ثيان هوي
-  حد�ئق بحرية تيتي و�جن�سا

-  ��ستانا �لبديع )�مل�سرح �لوطني(
-  �لن�سب �لتذكاري بي. ر�ملي

-  �الأكادميية �لوطنية للفنون
     و�لثقافة   و�لرت�ث

-  �لقبة �لفلكية �لوطنية 
-  �ملركز �لوطني للعلوم

-  نادي رويال �سيالجنور
-  �ملباين �لرت�ثية مبيد�ن با�سار 

     )�ساحة �ل�سوق( 
-  م�سجد والية بري�سيكوتان

    )م�سجد �الأر��سي �الحتادية(
-  متحف �لفنون �الآ�سيوية

-  �ملتحف �لوطني لالت�ساالت
-  معر�س مدينة كو�الملبور
-  مم�سى مدينة كو�الملبور

-  متحف �لفنون �الإ�سالمية
-  �لن�سب �لتذكاري �لوطني )توجو نيجار�(

-  برتو�ساين�س
-  متحف �لن�سيج �لوطن

- كيدز�نيا كو�الملبور
- متحف �حلرف �أور�جن �أ�سلي

- متحف �ملو�سيقى
- بيت مقلوب ر�أ�سا على عقب

التسوق

على  �لعثور  ميكنك  فهناك  للت�سوق،  مق�سدك  ه��ي  ك��و�المل��ب��ور 
�الأذو�ق كافة وتلبية �حتياجاتك وفقًا الأف�سليتك وكذلك ميز�نيتك. 
وميكنك �لعثور يف �ملدينة على مر�كز �لت�سوق �لر�قية و�لكبرية مثل 
هي  بينتاجن   بوكيت  وتعترب  كو�الملبور.  و�سوريا  كو�الملبور  بافيلون 
لثمانية  تقدميها  عن  ف�ساًل  �ملدينة،  يف  �الأول��ى  �لت�سوق  منطقة 
�الأزي��اء  من  ب��دءً�  �الأ�سياء  كل  توفر  �لتى  �لت�سوق  ملر�كز  خيار�ت 
�لر�قية �إلى �الأدو�ت �ملتطورة، و�لتي تقع جميعها علي م�سافة قريبة 

من بع�سها �لبع�س.
و�سارع  �لرحمن  عبد  تونكو  �سارع  مثل  �ملزدحمة  �ملناطق  وتقدم 
بيتالنج عرو�سًا ممتازة بدءً� من �حلرف �ليدوية وحتى �ملالب�س، 
�ملتخ�س�سة  �مل��ح��الت  م��ن  ر�ئ��ع��ة  جمموعة  ي��وج��د  �أن���ه  ح��ني  يف 

�ل�سلع  �أ���س��و�ق  عن  ف�ساًل  ه��ذ�  �حل�سرية،  �لتجارية  و�مل��ح��الت 
�مل�ستعملة �ملثرية يف �ملدن مثل باجن�سار ومونت كيار� وهارتاما�س. 
و�لتي  ل�سيالجنور  �مللكية  �لق�سدير  من  �أو�ين  ماليزيا  متتلك 
تعترب هد�يا ��ستثنائية، وميكن �سر�وؤها من �ملركز �مللكي للزو�ر 
هذه  �إت��ق��ان  كيفية  م�ساهدة  �أي�����س��ًا  ميكنك  كما  ب�سيالجنور. 
�لب�سائع �مل�سنوعة من �لق�سدير، باالإ�سافة �إلى �إمكانيتك عمل 
با�سار  للمنزل. ويف  �أخذها  �لهدية �خلا�سة بك حتى تتمكن من 
�سيني وجممع كو�الملبور للحرف �ليدوية، ميكنك �حل�سول على 
طباعة �أ�سناف وت�سكيالت خمتلفة من قما�س �لباتيك و�حلرف 

�ليدوية �ملحلية �الأخرى )�ل�سوق �ملركزي(.   

��ستعد القتنا�س �ل�سفقات �لر�ئعة عرب 
مهرجان ماليزيا و�حدة للت�سوق �ل�سخم، 
تنزيالت ماليزيا و�حدة جر�ند بريك�س 

وتنزيالت "ماليزيا و�حدة" لنهاية �لعام.

12



ملزيد من �ملعلومات، يرجى �الت�سال على

تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

طيبة  �سمعة  متتلك  كو�الملبور  ف��اإن  بالطعام،  �الأم��ر  يتعلق  عندما 
فاإنه  دوليًا،  �ملنطقة.  يف  �لغذ�ئية  �لعو��سم  من  و�حدة  باعتبارها 
�أي  ويف  مكان  كل  يف  �الأ�سلية  �ملحلية  �ملاأكوالت  على  �لعثور  ميكن 
مكان يف جميع �أنحاء �ملدينة ويف �لفنادق ومر�كز �لت�سوق و�ملقاهي 
�جلانبية و�ساحات �لطعام و�أك�ساك �لباعة �ملتجولني. وتقدم معظم 
�ملطاعم �لطعام �حلالل، بحيث ميكن للم�سلمني �الإح�سا�س وكاأنهم 
يتناولون �لطعام يف �ملنزل يف هذه �ملدينة �لعاملية. ويو�سى �الأطباق 

و�ملاأكوالت �ملحلية �لتي ما تتكون من �ملاالوية و�ل�سينية و�لهندية.

�لدولية  و�لفعاليات  �الحتفاالت  من  ع��ددً�  كو�الملبور  ت�ست�سيف 
�لريا�سية و�لثقافية و�لرتفيهية على مد�ر �لعام، و�لتي من �ملوؤكد 
�أنها ت�سارع من نب�سات قلبك. وت�سمل �الحتفاالت �ل�سنوية �ل�سعبية 
�لر�ئعة  لالأطعمة  ماليزيا  وم��ه��رج��ان  ماليزيا  �أل���و�ن  مهرجان 
كو�الملبور  ومهرجان  �ملعا�سر  للفن  �ملاليزية  �ل�سياحة  ومهرجان 

و�ملهرجان لدويل للفنون و�ملو�سيقي و�الأناقة.

�لت�سلية  خ��ي��ار�ت  م��ن  كبرية  جمموعة  ب��وج��ود  ك��و�المل��ب��ور  وتتميز 
و�لرتفيه، حيث يوجد �لعديد من �حلد�ئق �لد�خلية و�خلارجية مثل 

حديقة برجايا تاميز �سكوير وحديقة دي�سا �ملائية �لتي متنح جميع 
�الأماكن �ملميزة لال�ستمتاع  �الأ�سرة �ساعات من �ملرح. وتقع  �أفر�د 
و�سف  بينتاجن  بوكيت  �ساجنكات  �سارع  طول  على  �لليلية  باحلياة 
حتى  �ل�سعادة  متنحك  و�لتي  ر�ملي  بي.  و�سارع  �الآ�سيوي  �ل��رت�ث 
�جلميلة  �لفنون  ملحبي  ميكن  كما  �ل�سباح.  من  �الأول��ى  �ل�ساعات 
�لب�سرية  �مل�ساهد  عرب  �ملحفزة  �لعو�مل  من  �لكثري  على  �لعثور 

للمدينة وكذلك �أد�ئها �لفني �ملليء باحليوية و�الإثارة.

 ب�سرف �لنظر عن ما تف�سله �أو عن ميز�نيتك، توفر لك كو�الملبور �ملكان �ملنا�سب لالإقامة، حيث تتعدد خيار�ت �الإقامة بدءً� من �لطر�ز 
�لعاملي و�لفنادق من فئة �خلم�س جنوم وحتى �لفنادق �ل�سغرية، وميكنك �إيجاد ما حتتاجه يف مناطق �ملدن �لرئي�سية مثل مركز ت�سوق 

كو�الملبور و�سارع تون �إ�سماعيل و�سارع ر�جا �سوالن و�سارع �مباجن و�سارع بوكيت بينتاجن.

13

Tourism Malaysia Tourist Information Centres
Malaysia Tourism Centre (MaTiC) +603 9235 4848 / 4900
KL Sentral +603 2272 5823
Sultan Abdul Samad Building  +603 2602 2014



FRIM

SHAH
ALAM

West Port

Batu Caves

Chocolate Museum

Pantai Morib

Banghuris
Homestay

National Zoo

Pulau
Carey

Sunway 
Lagoon

Kidzania

Farm in the City

Bandar
Palace

Kuala Selangor Nature Park 

Sungai Chiling
Kelah Sanctuary

Royal
Mausoleum

Pantai
Bagan Lalang

Avani Sepang Gold Coast

Dorani
Homestay

Royal Selangor
Yacht Club

Kampung Kuantan 
Fire�ies

Sungai Sireh
Homestay

Kanching 
Recreational

Forest

Sepang
International

Circuit

Rabbit
Fun Land

Sungai Congkak
Recreational Forest

Edu Science Park,
Universiti Putra Malaysia

Malaysia Agro Exposition
Park Serdang (MAEPS)

Genting
Strawberry

Leisure
Farm

Port Klang

Port Klang
Cruise Centre

Bukit Belimbing
Fire�y Park Resort

Sultan Abdul Aziz
Shah Airport

KlangPulau Ketam

Pulau
Angsa

Pulau
Indah

Morib

Kajang

Rawang

Sabak
Bernam

Kuala Kubu
Bharu

Kuala Selangor

Kapar

Jeram

Ampang

Sepang

Cheras

Salak Tinggi

Petaling
Jaya

Kerling

Banting
Telok Datok

Jugra

Jenjarom

Sungai
Pelek

Kuala Sepang

Seri Kembangan
Serdang

Sungai Besi

Serendah

Gombak

Sungai Buloh
Kota
Damansara

Subang

Subang
Jaya

Kalumpang

Sekinchan

Hulu Langat

Sungai
Besar

Tanjung
Sauh

Tanjong Karang
Ulu Yam

Rasa

Bestari
Jaya

Batu
Arang

Bangi

Semenyih

PAHANG

PERAK

NEGERI SEMBILAN

KUALA
LUMPUR

Kuala Lumpur
International Airport
(KLIA)KLIA 2

S T R A I T S  O F

M A L A C C A

 Shah Alam
Laman Seni 7 •

Hi 5 Bread Town •

i-City •

Raja Tun Uda Library •

Selangor Islamic Arts Garden Complex •

Shah Alam Extreme Park •

Shah Alam Lake Gardens •

Shah Alam National Botanical Gardens •

Sultan Alam Shah Museum •

Sultan Salahudin Abdul Aziz Shah Mosque •
(Blue Mosque)  

Wet World Shah Alam •

Heritage Walk

Little India

Sultan Abdul Aziz Royal Gallery

GM Klang Wholesale City

Bukit Malawati

Sg. Tengi

Cyberjaya
District21,
IOI City Mall

PUTRAJAYA

خط السكة الحديدية

طريق رئيسي

الطريق السريع

نهر

مركز معلومات السياحة
مكان معير لالهتمام

عاصمة الوالية

مدينة رئيسية

مدينة

مطار دولي

مطار محلي

الحدود الوطنية

*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة

سيالنجور

�إحدى �لواليات �ملاليزية �الأكرث �زدهارً� وتطورً� يف �لبالد، ف�ساًل  تعترب �سيالجنور 
»بو�بة  ��سم  �سيالجنور   على  وُيطلق  بها.  �ملخفية  �لكنوز  من  �لعديد  وج��ود  عن 
ماليزيا«، فهي حتت�سن �ملطار �لرئي�سي ومطار كو�الملبور �لدويل )مطار كو�الملبور( 
و�مليناء �لرئي�سي للبالد وكذلك ميناء كالجن. كما ت�سم عددً� من �ملناطق �ملتطورة 
فاإنها  �إلى ذلك  باالإ�سافة  وبندر �سنو�ي وكالجن،  و�سوباجن جايا  بيتالينج جايا  مثل 

تقدم �أي�سًا �لكثري �لذي ميكن روؤيته و�لقيام به مبا يثري �الإعجاب و�لده�سة.
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أماكن تستحق الزيارة

ويطلق على �ل�سوء �ملنبعث من �حل�سر�ت »�ل�سوء �لبارد« وينتج 
وكذلك  للتو��سل  كو�سيلة  وي�ستخدم  �سفرً�.  تبلغ  حر�رة  درجة 

ال�ستقطاب �الأ�سحاب.

م�سجد �ل�سلطان �سالح �لدين عبد �لعزيز �ساه
�أي�سًا با�سم »�مل�سجد �الأزرق« يلفت نظر �لزو�ر �لذي �سرعان ما يكت�سفو� مدى  م�سجد �ل�سلطان �سالح �لدين عبد �لعزيز �ساه و�ملعروف 
روعة بنائه. ويرتفع �مل�سجد حو�يل 350 قدمًا فوق �سطح �الأر�س وحو�يل 170 قدمًا عر�سًا، وُيقال �إن قبته �لزرقاء �ملميزة هي �الأكرب يف 
جنوب �سرق �آ�سيا. وت�سيطر �لعنا�سر �ملاليزية �لتقليدية على �مل�سجد من �لد�خل، يف حني يزين �خلط �الإ�سالمي �لر�ئع قبته وقاعة �ل�سالة 

�لرئي�سية. وين�سح �لزو�ر بارتد�ء �ملالب�س �ملحت�سمة عند دخولهم للم�سجد.

حديقة �حل�سر�ت �مل�سيئة
كو�ال�سيالجنور

كامبوجن كو�نتان وكامبوجن بوكيت بليمبنج يف كو�ال�سيالجنور من 
�سيمفونية  م�ساهدة  للمرء  ميكن  حيث  �لعامل،  يف  �لقليلة  �الأماكن 
وت�سيء  لياًل  �حل�سر�ت  من  م�ستعمر�ت  يوؤديها  �لتي  �الأ�سو�ء  من 

�لنهر. جانبي 

15



فرمي )معهد بحوث �لغابات يف ماليزيا(
كيبوجن

يحتوي فرمي على حممية طبيعية خ�سبة )معهد بحوث �لغابات يف 
ماليزيا( ت�سم �أكرث من 15,000 نوع من �لنباتات. كما �أنها تعترب 
كموقع  �لغابة  هذه  �أعلنت  وقد  �الإن�سان،  ب�سناعتها  قام  غابة  �أكرب 
للرت�ث �لوطني يف عام 2010. ويوجد بها �أي�سًا مظلة عالية للم�سي 
�الأط��ر�ف  مرت�مية  مناظر  لك  توفر  م��رتً�،   30 نحو  �رتفاعها  يبلغ 

للغابة و�ملناطق �ملحيطة بها.

�ملعر�س �مللكي لل�سلطان عبد �لعزيز
كالجن

ُبني هذ� �ملعر�س على �سرف �سلطان �سيالجنور �لر�حل، �سالح �لدين 
عبد �لعزيز �ساه، ويف �ملعر�س �مللكي لل�سلطان عبد �لعزيز جند نظرة 
�ملعرو�سات  وت�سمل  ماليزيا.  �حل��ادي ع�سر يف  �مللك  ثاقبة حول حياة 
جمموعة من �لتحف �مللكية و�لهد�يا و�لن�سخ �ملقلدة جلو�هر تاج �لوالية.

وتعترب »فرمي« و�حدة من �الأماكن �لقليلة يف �لعامل، حيث ميكنك 
تظل  حيث  �حلياء«  تاج   « ت�سمى  طبيعية  ن��ادرة  ظاهرة  م�ساهدة 

تيجان �الأ�سجار بعيدً� عن بع�سها �لبع�س. 

مم�سى  �إن�ساء  يتم  فاإنه  �لكورية،  �لتقنيات  �أح��دث  وبا�ستخد�م 
�لثلج من �ملاء �مل�سفى �ملنقى �لذي يعد �أمنًا لال�ستهالك �لب�سري، 

لالإح�سا�س بالتجربة �حلقيقية لت�ساقط �لثلج.

�آي �سيتي
�ساه علم

�سيتي هي  �آي  تعترب  �لرقمية، حيث  �الأنو�ر  ��سم مدينة  عليها  ُيطلق 
�أول جهة �سوئية �سياحية يف ماليزيا. ويتميز �لعر�س �ملبهر باأحدث 
تقنيات �لعر�س، ف�ساًل عن حديقة ملونة للف�سول �الأربعة و�ملنحوتات 
يف  ثلجي  متنزه  و�أكرب  �لليلي  و�ل�سوق  و�لعرو�س  و�لفو�ني�س  �لر�ئعة 

�ملدينة و�ملم�سى �لثلجي. 
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فرمي )معهد بحوث �لغابات يف ماليزيا(
كيبوجن

ما ز�ل هناك �لكثري  يف �سيالجنور
-  �الإقامة �لعائلية

-  حديقة بحرية �ساه علم
-  جممع حديقة �لفنون �الإ�سالمية

-  متحف �ل�سلطان �ساه علم
-  حديقة �ساه علم �ملائية �لعاملية

-  حديقة �ساه علم �لنباتية �لوطنية )مغامرة �سكاي تريك�س(
-  مكتبة ر�جا تون عود�، �ساه علم

-  �أب تاون �ساه علم، �سيك�سيان 24
-  حديقة �حليو�ن �لوطنية
-  متحف �الإن�سان �لبد�ئي

-  كهوف باتو
-  بحرية �سنو�ي

-  مدينة كالجن لبيع جرن�ل موتورز باجلملة
-  حلبة �سيبانغ �لدولية

-  حديقة �سيبانغ للتكنولوجيا �لزر�عية
-  تالل ميلو�تي

-  حديقة كو�ال �سيالجنور �لطبيعية
-  كيال �سانتور�ي، هولو �سيالجنور

-  �ل�سالالت �لباردة، هولو �سيالجنور
-  ينابيع هولو تامو، هولو �سيالجنور

-  مزرعة �لفر�ولة �لرتفيهية

التسوق

متتلك �سيالجنور و�حدة من �أكرب مر�كز �لت�سوق يف �لبالد. وتتبع معظم مر�كز �لت�سوق مبد�أ »مركز �حلياة«، بحيث ميكنك �لعثور على 
جمموعة كبرية من خيار�ت �لتجزئة و�لت�سلية و�لرتفيه، جميعها حتت �سقف و�حد. ومع �ختالف هذه �ملر�كز يف �لعرو�س، فاإنها تختلف 
�أي�سًا يف �الأ�سلوب مثل �أوتاما و�سنو�ي بري�ميد و�سوباجن باريد. و�أ�سو�ق �ل�سلع �الأ�سبوعية �مل�ستعملة مثل تلك �ملوجود يف مركز ت�سوق كريف 

و�أمكورب �لذي يقدم بدياًل عن �لت�سوق �ملنع�س مع �لكثري من �ل�سفقات �لكبرية و�أنو�ع فريدة من �لعرو�س.

-  بوالو كاري
-  بوكيت جوجر�

-  دير دونغ زين ، جينجاروم
-  غابة كان�سينج �لرتفيهية

-  حديقة �الأوركيد �لدولية �سرييند�
-  منتجع كيلوجن بار�دي�س �ملائي

-  �ساطئ باجان اللنج
-  �ساطئ موريب

-  كيدز�نيا، موتيار� د�مان�سار�
-  قرية �الألعاب �ملائية �الآ�سيوية، �سريي كيمبانغان

-  �أر��سي بايا �ند�ه �لرطبة
-  �أرنب الند �لرتفيهية

-  دي�سرتيكت 21
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

من  �أنو�عها  وخمتلف  �مل��اأك��والت  �أ�سهى  على  �حل�سول  ميكنك 
�ملتجولني  �لباعة  �أك�ساك  وم��ن  �ملحلية  وحتى  �لعاملية  �الأط��ب��اق 
يتعلق  وعندما  جنوم.  �خلم�س  فئة  من  �لفاخرة  �ملطاعم  وحتى 
�الأمر بالطعام، فاإن �لطعام �الأكرث �سهية و�سعبية يف هذه �لدولة 
هو �ساتيه كاجانغ، حيث يرجع تاريخها لبلدة كاجانغ وهي عبارة 
عن قطع د�سمة من �للحم �ملندد بجانب �سر�ئح ع�سي �خليزر�ن 
�مل�سوية على �لفحم. كما يوجد �أي�سًا يف كو�ال �سيالجنور وميناء 
كالجن �لعديد من مطاعم �ملاأكوالت �لبحرية، حيث ميكنك �ختيار 

�سيدك �خلا�س طازج من �لبحر.

�الحتفاالت  من  �لعديد  �سيالجنور  ت�ست�سيف  �لعام،  م��د�ر  على 
�لدولية و�ملحلية �ملثرية. وعلى �سبيل �ملثال جند �حتفال ثايبو�سام، 
حيث يقوم �الآالف من �لنا�س �سو�ء كانو� معجبني �أو حتى متفرجني 
حلاملي  �مللون  �ملوكب  مل�ساهدة  �سنويًا  باتو  كهوف  يف  ليتجمعو� 

�ل�سعار�ت وطقو�س �ل�سالة �ملطولة لدى �لهندو�س.

�لفر�سة  ه��ذه  يفوتو�  �أن  و�لغ�سب  �ل�سرعة  مل�سجعي  ينبغي  وال 
لي�سهدو� بع�سًا من �أكرب �الحتفاالت �لعاملية لريا�سة �ل�سيار�ت على 
وجي  وموت  �لكبري   1 فورميوال  �سباق  مثل  �لدولية،  �سيبانغ  حلبة 
بي. وت�ستهر بلدة جوجر� �لقدمية باملظالت، حيث ت�ست�سيف بلدة 

بوكيت كل عام م�سابقة جوجر� �لدولية للمظالت.

ويوجد �أي�سًا بالدولة عدد من حد�ئق �الأطفال مثل بحرية �سنو�ي 
فيها  ميكنك  و�لتي  �لدولية،  �ملائية  ويت  وحديقة  بارك  و�ك�سرتمي 
ويقدم  هذ�،  �الأ�سرة.  �أف��ر�د  وجميع  �أنت  �ملرح  من  �ساعات  ق�ساء 
من  وو��سعة  متنوعة  جمموعة  لليخوت  �مللكي  �سيالجنور  ن��ادي 
ريا�سة  ملتعط�سي  ميكن  حني  يف  �الإبحار،  لهو�ة  و�ملر�فق  �الأن�سطة 
مالعب  و�أو���س��ع  �أك��رب  من  و�ح��دة  يف  �سرباتهم  ممار�سة  �لغولف 

�لغولف يف ماليزيا.

ب�سرف �لنظر �سو�ء كانت ميز�نيتك عادية �أم من فئة �خلم�س جنوم، توفر لك والية �سيالجنور �ملكان �ملنا�سب لالإقامة، حيث تقع معظم 
هذه �الأماكن بالقرب من مر�كز �لت�سوق ود�خل مر�كز �ملدن، كما تقدم �أي�سًا و�سائل �لر�حة و�لرفاهية كافة. ويوجد يف �سيالجنور ما ال 

يقل عن 15 قرية لالإقامة، كما توفر للزو�ر فر�سة �ال�ستمتاع بتجربة حقيقية حلياة �لكامبوجن »�لقرية«.

ملزيد من �ملعلومات، يرجى �الت�سال على:
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�حلد�ئق  »مدينة  �أي�سًا  عليها  ويطلق  �الإد�ري���ة،  ماليزيا  عا�سمة  با�سم  �أي�سًا  تعرف 
مزيج  عن  عبارة  فهي  وممتع،  خمتلف  ح�ساري  مب�سهد  �ملدينة  هذه  وتتميز  �لذكية«. 
�أنحاء �ملدينة  �أن �لتجول يف جميع  ذكي من �لبنية �الأ�سا�سية �لطبيعية و�حلديثة. كما 
متعة للعني، حيث يوجد بها �أماكن ت�ستقطب �الأنظار مثل بناياتها �لر�ئعة و�جل�سور �لتي 

تتميز بت�ساميم ترت�وح مابني �مل�ستقبلية و�لكال�سيكية.

بوترا جايـا

19



أماكن تستحق الزيارة

�جلل�سات  قاعة  �إن  حيث  �لقاعات،  �أك��رب  من  �ملركز  قاعة  تعترب 
�لعامة قادرة على ��ستيعاب نحو 2.800 �سخ�س.

�سري بريد�نا
هي �ملقر �لر�سمي لرئي�س �لوزر�ء �ملاليزي، ويتكون هذ� �ملجمع �لفاخر من ثالثة مباٍن وهي: مبنى �ال�ستقبال �لرئي�سي �أو مبنى�لربوتوكول 
�ل�سيوف  �لرئي�سي/ �لربوتوكول ومبنى �حلفالت ال�ستقبال وترفيه  �الإقامة. وي�ستخدم كل من مبنى �ال�ستقبال  ومبنى �حلفالت ومبني 
و�مكانيات  و�لتي تطل على مناظر  �ملنطقة  �أنحاء  للقيام بجوالت متكنك من م�ساهدة جميع  �سياحيون  يتوفر مر�سدون  �لر�سميني. كما 

بوتر�جايا �خلالبة.

)PICC( مركز بوتر�جايا �لدويل للموؤمتر�ت
�ملركز  ويعترب  مربع،  قدم  مليون   1.3 �أكرث  تبلغ  م�ساحة  على  �ملركز  يقع 
هو �ملكان �لرئي�سي لالحتفاالت �لكبرية على �مل�ستويني �لدويل و�الإقليمي. 
وطائرة  ب��والن«  »و�و  من  ��ستوحي  �لذي  �لفريد  بت�سميمه  �ملركز  ويتميز 
�ملعلقة، حيث �سنع حز�م بري�ك من  وبري�ك  �لتقليدية  �لورقية  كيالنتان 

�لف�سة.
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م�سجد بوتر�

�لكبرية  بقبته  يتميز  فهو  بوتر�جايا،  يف  �لبارزة  �ملعامل  من  �مل�سجد  يعترب 
عمارة  وتعترب  �جلر�نيت.  من  م�سنوع  ملون  وهيكل  �ل��وردي  �للون  ذ�ت 

�مل�سجد م�ستوحاة من �أعظم �مل�ساجد يف �لعامل.

حديقة �الأر�س �لرطبة يف بوتر�جايا
 تعترب �حلديقة �أكرث من كونها و�حة للهدوء و�سط �لعا�سمة �الإد�رية، وهي 
عبارة عن حممية طبيعية يوجد بها جمموعة متنوعة ور�ئعة من �لنباتات 
�الأهو�ر  مثل طيور  �لطيور  �أنو�ع  من  روؤية عدد  وهناك ميكن  و�حليو�نات. 
مكانًا  يجعلها  مما  �ملهاجرة،  �لطيور  بع�س  وحتى  �ملائية  و�لطيور  �ملحلية 
ترجمة  مركز  ف��اإن  ذل��ك،  �إل��ى  باالإ�سافة  �لطيور.  مر�قبة  الأن�سطة  مثاليًا 
�أنها  حني  يف  �لرطبة،  �الأر��سي  حول  �ملعلومات  من  �ملزيد  يقدم  �لطبيعة 
ت�سم برجًا ي�سل �رتفاعه �إلى 80 مرتً� لال�ستمتاع مبناظر �الأر��سي �لرطبة 

و�ملناطق �ملحيطة بها.

تامان بوتاين 
حديقة �لنباتات

تغطي �حلديقة نحو �أكرث من 7،000 نوع من �لنباتات مبا يف ذلك تلك �لتي 
�لنباتية هي  و�آ�سيا و�ملحيط �لهادي، وتعد �حلديقة  من �ملناطق �الأفريقية 
�أكرب حديقة نباتية يف ماليزيا. وت�سم �حلديقة ثالثة �أق�سام: نباتات �لزينة 

و�لنباتات �ملزهرة و�حلفظ و�لبحث.

ت�سمـيمــات  تـ�ستــوحــي 
مـــدخـــل جـــامـــع بــوتــر� 
�لـــفـــنـــون �ملـــعـــمـــاريـــة 
�لعامة  �ملباين  لبو�بات 
�الإ�سالمية،  �لفار�سية 
منارته  جت�سد  حني  يف 
مــرتً�   116 بــارتــفــاعــهــا 
جلامع  ــعــمــارة  �ل فــنــون 

�ل�سيخ عمر يف بغد�د.
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 ماز�ل هناك �لكثري  يف بوتر�جايا

-  بريد�نا بوتر�
-  بحرية بوتر�جايا

-  حديقة �لرت�ث �لزر�عية
-  �ساحة بوتر�

-  بوتر�جايا الند مارك
-  بحرية كروز بوتر�جايا

-  ق�سر �لعدل
-  �ي�ستيانا ميلو�تي )ق�سر ميلو�تي(
-  �لن�سب �لتذكاري �لوطني لالألفية

-  ج�سر �سيقنت�سر
-  بري�سيار�ن بريد�نا )بوتر�جايا بوليفارد(

-  حديقة بوتر�جايا للفرو�سية

-  بحرية نادي بوتر�جايا
-  جممع بوتر�جايا للريا�سة �ملائية

-  م�سجد تو�نكو ميز�ن زين �لعابدين 
   )م�سجد بي�سي(

-  حديقة �سريي �مباجنان

التسوق

تناول الطعام

�الأملاند� بوتر�جايا، يعترب من �أهم مر�كز �لت�سوق يف بوتر�جايا، وهو عبارة عن موطىء ملجموعة متنوعة من منافذ �لبيع بالتجزئة من 
ترفيهية.  و�ألعاب  و�لبولينغ  �لكاريوكي  ومركز  �سينما  �سالة  ي�سمل  فهو  للرتفيه،  �الملاند� منطقة  ويعترب مركز  و�ملالب�س.  �ملنزلية  �ل�سلع 
ويقدم �سوق باز�ر يف م�سجد بوتر� جتربة خمتلفة للت�سوق م�سابهة لالأ�سو�ق يف �ل�سرق �الأو�سط، مع �أكرث من 50 ك�سكًا لبيع �ملو�د �لغذ�ئية 

و�ملالب�س و�الإك�س�سور�ت و�لهد�يا و�لتدكاريات.

من  جمموعة  تقدم  بوتر�جايا  فاإن  بالطعام،  �الأمر  يتعلق  عندما 
�خليار�ت. يوجد �لقليل من �أماكن تناول �لطعام يف �لهو�ء �لطلق 
1 وميد�ن �سيلري�  يف بوتر�جايا مثل �سيلري� بوتر� يف بري�سينكت 
يف بري�سينكت 8، فهي ال تقدم �الأطباق �ملحلية فقط، ولكن عددً� 
بوتر�جايا  مطعم  ويوجد  كذلك.  �ملف�سلة  �لعاملية  �الأطباق  من 
�ملناظر  ذ�ت  بوتر�جايا  بحرية  يو�جه  و�لذي  �لبحرية  للماأكوالت 
�لبحرية  �مل��اأك��والت  م��ن  متنوعة  جمموعة  تقدم  كما  �خل��الب��ة، 
�لطعام  جمموعات  عن  ف�ساًل  ع��دة،  بطرق  �ملطبوخة  �لطازجة 

�مل�سوية و�ملطبوخة على �لبخار.
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الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

تعد بوتر�جايا مقر �لعديد من �الحتفاليات �ملثرية و�مللونة.  ويعترب 
�حتفال بوتر�جايا مبهرجان فلوريا �ل�سنوي هو �حلدث �لذي ينتظره 
كل من �ل�سكان �ملحليني و�لزو�ر و�الأجانب، ويعقد هذ� �الحتفال كل 
بدرجة  �لريا�سة  ي�ستمتع ع�ساق  كما  بوتر�.  د�تر�ن  �ساحة  عام يف 
كبرية ببطولة ريا�سة �لتزلج على �ملاء وبوتر�جايا لالألعاب �ملناف�سة 
�ل�سنوي  �لعيد  فر�سة  تفويت  ينبغي  ال  كما  �لعام.  نهاية  حلول  مع 

�لدويل لبوتر�جايا ملناطيد �لهو�ء �ل�ساخن.

وتتمتع بوتر�جايا بعدد كبري من �ملر�فق �لرتفيهية، �الأمر �لذي يتيح 
بوتر�جايا  حديقة  جتهيز  مت  وقد  �لكثري.  بني  من  �الختيار  للزو�ر 
للفرو�سية مبر�فق كاملة لركوب �خليل، يف حني �أنه كل من بحرية 
يتميز بوجود  �ملائية  للريا�سات  نادي بوتر�جايا وجممع بوتر�جايا 
�أي�سًا  يتوفر  كما  �ملائية.  �لريا�سات  مر�فق  من  و��سعة  جمموعة 

مالعب �لغولف �ملقامة وفقًا الأرقى �ملعايري �لدولية.

تتمتع بوتر�جايا بعدد من �لفنادق ذ�ت فئة �خلم�س جنوم، و�لتي متنحك جمموعة من �ملر�فق �ملثرية وطق�س ي�سبه �أجو�ء �ملنتجعات.

ملزيد من �ملعلومات، يرجى �الت�سال على:

23

Tourism Malaysia Regional Office
Central Region                                                                                               
(Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya)                                                                    +603 2161 0166 / 0312 / 0328 / 0348



Tampin

Rembau

Kuala Klawang

Port Dickson 

Beranang

Pertang

Rompin

Gemencheh

Bahau

Gemas 

Mantin
Nilai

Kota

Johol

SEREMBAN

Labu

SELANGOR

PUTRAJAYA

KUALA
LUMPUR

PAHANG

MELAKA

JOHOR

Gunung 
Besar Antu

Gading Rapids

Titi Eco Farm

Adat Museum

AS Equestrian Centre
 Homestay Rawa 

Toi Rapids

Army Museum

Kemang Square

Blue Lagoon Sungai Timun Fire�ies
 Eagle Ranch Sports Paradise

Extreme Park
Port DicksonBaitul Hilal 

Complex Observatory 

Edu-Ecotourism 
Recreational Forest 

Tanjung Tuan Light House Homestay
D' Pelandok 
Best

Homestay
Pelegong

Homestay
Pachitan

Pantai
Bagan
Lalang 

Fort Lukut and
Lukut Museum

Nilai 3
Wholesale
Centre

Homestay
Kuala Klawang

Rembau Crystal
Rantau Eco Park

 Homestay Sogo

Gunung Tampin

Pengkalan Kempas
Historical Complex

Gunung Datuk 
Recreational Forest

Homestay
Batang Nyamor

Gemas Historical
Train Station

 Homestay Gemas

Batu Maloi Cave

Wet World Pedas
Hot Springs

Craft
Complex

Seremban
Lake Garden

Jelita Ostrich
Farm

Mount Angsi

Ulu Bendul
Recreational Forest

Homestay
Laman Bangkinang

Tengkek Rapids
Homestay
Mudin Hasan

Homestay
F’Best

Ulu Serting
Recreational Forest

De Bana
Recreational Forest

Tasik Chini

National Zoo

Tasik Bera

Starfresh
Agro ParkSepang 

International 
Circuit

Royal Museum
of Seri Menanti

Homestay Lonek

Teratak Za’ba
(House of Za’ba)

Nilai Square

State Museum
Complex

Rembau Museum 
(Replica of Raja 
Melewar’s Palace)

A’Famosa
Resort

Kuala Pilah

Bandar Baru Serting

Alive 3D
Art Gallery

Sungai Linggi Crocodile Habitat / 
Bird Migration Centre

مكان معير لالهتمام

عاصمة الوالية

مدينة

مدينة رئيسية

خط السكة الحديدية

طريق رئيسي

طريق ثانوي

سكة حديدية ومحطة

الحدود الوطنية

*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة

24

ت�ضم املنطقة اجلنوبية مباليزيا 
كاًل من نيجريي �ضيمبيالن ومالكا 

وجوهور، وتتميز هذه املنطقة 
مبزيج من التاريخ الغني والثقافة 

املتنوعة واجلمال الطبيعي. 
وتعترب مالكا موطنًا ملدينة 

اليون�ضكو للرتاث العاملي، والتي 
متتلك تاريخًا يزيد على �ضتة 
قرون، يف حني وا�ضلت ثقافة 

مينجكابو لنيجريي �ضيمبيالن 
وكذلك الكنور الطبيعية جلوهور 

اإثارة الده�ضة واالنبهار خالل 
ال�ضنوات املا�ضية.

المنطقة 
الجنوبية 

- نيجيري سيمبيالن
- مالكا

- جوهور

نيجريي �ضيمبيالن

مالكا

جوهور
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تعترب نيجريي �صيمبيالن موطنًا للتقليد القدمي ميناجنكابو، وما مييزها هو الت�صميمات 
املعمارية املميزة لل�صقف الذي ي�صبه قرون اجلامو�س. وتعني نيجريي �صيمبيالن حرفيًا 
»الدول الت�صع«  والتي ت�صري الى املناطق الت�صعة التي اأ�ص�صت اإقليم نيجريي �صيمبيالن. 
وقد احت�صنت العديد من التقاليد والعادات الغنية القدمية، وتعترب نيجريي �صيمبيالن 

هي التوازن الدقيق بني ماهو قدمي وماهو جديد.

نيجيري 
سيمبيالن
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بورت ديك�ضون
ي�صم بورت ديك�صون حوايل 18 من ال�صواطئ الرملية اجلميلة. ويعترب هذا ال�صاطئ واحدًا من اأقدم ال�صواطئ الأكرث �صعبية يف ال�صاحل 
الغربي، ويبعد �صاطئ بورت ديك�صون عن كوالملبور حوايل �صاعة ون�صف ال�صاعة، لذا فهو يعترب مهربًا ومكانًا يلجاأ اإليه �صكان املدن. هذا، 
وتعترب �صواطئ بورت ديك�صون مثالية ملمار�صة العديد من الأن�صطة والريا�صات املائية. ومن بني اأكرث هذه ال�صواطئ �صعبية، �صنجد تيلوك 

كيماجن وتاجنوجن بريو )البحرية الزرقاء( وكايا نيغريي.

أماكن تستحق الزيارة

يعترب املتحف من اأحد التحف املعمارية التي مت بناوؤها دون 
ا�ستخدام م�سمار واحد اأو برغي.

املتحف امللكي ل�ضريي مينانتي
�سريي مينانتي

الق�صور  من  تبقى  ما  اآخ��ر  يعترب  وهو   ،1908 عام  يف  املتحف  ُبني   
ال�صارات امللكية، وقد  اخل�صبية يف البالد. ي�صم املتحف جمموعة من 
للعائلة  ال�صابق  الر�صمي  املقر   ،1992 يوليو   14 يف  املتحف  اأ�صبح 

احلاكمة للدولة.
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تختلف الإقامة على ح�سب كل عائلة، فكل عائلة متثل جتربة 
خمتلفة. تعلم كيفية النقر على �سجر املطاط اأو عمل الأطباق 

التقليدية.

االإقامة مع العائالت )ال�ضيافة(
احلياة  ل�صحر  مبا�صرة  لتجربة  نادرة  فر�صة  الفريد  الربنامج  هذا  يقدم 
والتمتع  حملية  اأ�صرة  مع  اإقامتك  عن  عبارة  الربنامج  الأ�صيلة.  الريفية 
ميكنك  تقليدية.  اأج��واء  يف  املحلية  والتقاليد  الثقافات  من  رائعة  بطائفة 
تذوق الطعام املحلي وامل�صاركة يف جمموعة من الأن�صطة املمتعة على مدار 

اليوم، بدءًا من ح�صاد املحا�صيل وحتى ممار�صة الألعاب التقليدية.

جممع متحف الوالية
�سريميبان

ويتاألف  �صيمبيالن.  نيجريي  وت��اري��خ  القدمية  التقاليد  املتحف  يعر�س 
املتحف من ثالثة مبان رئي�صية - ترياتاك بريباتيه وق�صر اأمباجن تينجي 
ميناجنكابو  بت�صميم  املباين  هذه  وتتميز     - �صيمبيالن  نيجريي  ومنزل 
التقليدي. ومن اأحد املباين، جند متحف الدولة والذي ُيعرف اأي�صًا با�صم 

»ترياتاك بريباتيه«.
 

الغابات الرتفيهية
اجلميلة،  الطبيعية  الأماكن  من  لعدد  موطنًا  �صيمبيالن  نيجريي  تعترب 
اأولو بيندول ومركز �صونغاي مينيال  ومن الأمثلة الأكرث �صعبية جند غابة 
ميكن  فاإنه  وهنا،  الطبيعية.  جيمايل  ليمباه  وحديقة  البيئية  لل�صياحة 
للزوار اإما ال�صتمتاع باملجموعة املتنوعة من املغامرات مثل امل�صي وركوب 
الدراجات اجلبلية اأو اجللو�س بكل ب�صاطة والتمتع بجمال الطبيعة املورقة 
الغابات  هذه  من  العديد  جتهيز  مت  فاإنه  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  والهادئة. 

الرتفيهية باملرافق احلديثة مثل مواقع التخييم والنزل واملراحي�س.
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ما زال هناك الكثري  يف نيجريي �ضيمبيالن
�ضريميبان

- جممع متحف الولية
- جممع احلرف اليدوية 

   يف نيجريي �صيمبيالن
- مزرعة جيليتا للنعام

- حديقة �صتار فري�س لزراعية
- ال�صيافة يف فندق بيليجوجن

- غابة لينجينج الرتفيهية

نيالي
- مركز نيالي 3 للبيع باجلملة

- مركز نيالي للن�صيج
 

 ديك�ضون
- متحف اجلي�س

- مركز �صونغاي مينيال لل�صياحة البيئية
- ال�صفاري عرب نهر �صونغاي لينجي

- مزرعة بورت ديك�صون للنعام
- جممع بينجكالن كيمبا�س التاريخي

- متحف وقلعة لوكوت
- رحالت باجي تريك 
- مزرعة منتجع الن�صر
- ال�صيافة يف با�صيتان

-  غابة با�صري باجنانغ الرتفيهية
- جممع بايتول هالل

جيلبو
- كيم دي اجرولوكا

- مزرعة منتجع تيتو ايكو
- ال�صيافة يف كوال كالواجن 

- متحف اأدات
- حديقة ليمباه جيمايل الطبيعية

- غابة جريام توي الرتفيهية

جيمبول
- منزل بينديتا زابا

- ال�صيافة يف فبي�صت
- ال�صيافة يف لونيك

- غابة �صريتنج اأولو الرتفيهية
- غابة دي بانا الرتفيهية

كواال بيال
- غابة اأولو بيندول الرتفيهية

- قرية ترياكي الثقافية
- ال�صيافة يف لمان باجنكيناجن

- ال�صيافة يف مودين ح�صن

- غابة جريام تينجكيك الرتفيهية

رميبو
- حديقة بيدا�س الرطبة

- رميبو كري�صتال
- حديقة �صونغاي تيمون للح�صرات الطائرة

- ال�صيافة يف باتاجن نيامور
- متحف رميبو ) ق�صر رجا ميليوار(

- غابة جونوجن داتوك الرتفيهية

جيما�س
- ال�صيافة يف جيما�س

تامبني
- غابة باتو مالوي الرتفيهية

- غابة جونوجن تامبني الرتفيهية

التسوق
متتلك نيجريي �صيمبيالن من بني الأ�صواق الليلية املفعمة باحليوية، عددًا من مراكز الت�صوق اجليدة وخا�صة يف نيالي و�صريميبان. هذا، 
باجلملة يف  للبيع  اأكرب مركز  يعترب  فهو  �صعبية كبرية،  باجلملة، على  للبيع  3 هكتارات  م�صاحة  يقف على  الذي   3 نيالي  ويحظى مركز 

ماليزيا. وت�صمل �صفقات املركز املن�صوجات والأثاث املنزيل والأثاث واملالب�س واحلقائب وال�صلع املنزلية واإك�ص�صوارات ال�صيارات.

ومتتلك نيجريي �صيمبيالن جمموعة جيدة من اخليارات لل�صلع املحلية امل�صنوعة يدويًا التي متنح الهدايا التذكارية مل�صة جمال، يف حني 
اأن رميبو كري�صتال تبيع جمموعة متنوعة من منتجات الكري�صتال عالية اجلودة. ويوفر كل من جممع تريمينال 1 للت�صوق و�صريميبان باريد 
و�صريميبان �صنرت بوينت ومركز ت�صوق اأو�صنيك ببورت ديك�صون وجو�صكو �صريميبان 2، و�صائل الراحة للمت�صوقني وحمالت ال�صوبر ماركت 

مثل جاينت �صيناواجن وتي�صكو �صريميبان 2 لبيع ال�صلع املنزلية كافة حتت �صقف واحد.
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

يقدم ميناجن ال�صعبي عر�صًا ل ميكن تفويته وهو ليماجن، عبارة عن مزيج من الأرز وحليب جوز الهند يف اأنابيب متو�صطة من اخليزران، 
�صميكًا  ُيقدم  ما  وغالبًا  �صيمبيالن،  نيجريي  وال�صعبية يف  ال�صهية  الأكالت  اأنواع  اأحد  املدخن  اللحم  يعترب  كما  نار هادئة.  مطبوخة على 

بالفلفل احلار. لذا، فاإنه ميكن القول باأن رميبو تعترب املكان الذي ميكنك العثور فيه على ماأكولت ميناجن الأ�صيلة.

ت�صت�صيف نيجريي �صيمبيالن العديد من الأحداث الريا�صية املثرية 
ديك�صون  ب��ورت  ومهرجان  التورنتو  لعبي  م�صاهدة  مثل  �صنويًا، 
للمياه ترياتلون بورن ديك�صون الدويل �صباق تونكو لك�صمانا املفتوح 

للزوارق.
تتميز  �صيمبيالن  نيجريي  ف��اإن  بالرتفيه،  الأم��ر  يتعلق  وعندما 
بوجود عدد من الوجهات املثرية. كما تقدم ينابيع بيدا�س ال�صاخنة 

من  حمامان  وهو  املوجود  الختالف  مع  ترفيهية  جتربة  العاملية  
اليانبيع ال�صاخنة يف الهواء الطلق وحديقة للتنزه مثل توين جاينت 
تقدم  حني  يف  ا�صطناعية،  وقنوات  متنقل  �صباحة  وحمام  �صليد 
وكبرية  وا�صعة  جمموعة  ديك�صون  بورت  يف  الن�صر  منتجع  مزرعة 
اأجل  من  الأ�صرة  اأف��راد  جلميع  واخلارجية  الداخلية  الأن�صطة  من 

ال�صتمتاع.

بورت  اأ�صا�صي يف  ب�صكل  البحر  �صاطئ  تقع على  التي  املنتجعات  وتتوفر  ال�صكن.  وا�صعة من خيارات  �صيمبيالن جمموعة  نيجريي  متتلك 
املحليني  ال�صكان  حول  املزيد  وملعرفة  املفرو�صة.  وال�صقق  النجوم  ذات  الفنادق  من  رائعة  جمموعة  �صريميبان  ميتلك  حني  يف  ديك�صون، 

وثقافاتهم، لذا فاإنه يتوفر يف القرى املاليزية اأماكن لالإقامة مع العائالت يف جميع اأنحاء نيجريي �صيمبيالن.

لميكنك تفويت طبق التوقيع على زيارتك مليناجن وهو طبق 
اللحم املدخن ال�سميك مع الفلفل احلار، وهو عبارة عن مزيج 
من حليب جوز الهند ال�سميك والكركم وفليفلة عني الطري.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Regional Office
Southern Region
(Negeri Sembilan, Melaka, Johor)                                +607 222 3590 / 3591
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MELAKA
CITY

JOHOR

NEGERI SEMBILAN

Jasin

Brisu
Nyalas

Bemban

Kandang

Selandar

Ayer Molek

Simpang
Bugis

Pulau
Besar

Kesang
Pajak

Chinchin

Pulau Sebang

Tampin

Sungai
Rambai

Sempang
Bekoh

Batang
Melaka

Batu
Berendam

Melaka
Airport

Tanjung
Kling

Simpang
Ampat

Simpang
Gading

Kuala
Sungai Baru

Masjid Tanah

Tanjung
Bidara

Kuala Linggi

Lubok
China

Ramuan
China Besar

Kampung Paya Datok

Merlimau

A' Famosa Resort

Submarine
Museum

Jasin Natural Mineral
Hot Springs

Demang Abdul 
Ghani Gallery

Ayer Keroh

Gadek Hot Spring
Complex

Umbai

Melaka Tropical Fruit Farm

Rembia
Durian
Tunggal

Fort Supai
Museum of

Custom & Tradition

Alor Gajah

Melaka Tengah

S T R A I T S  O F
M A L A C C A

Melaka City

• Melaka Gallery 
• Villa Sentosa, Kampung  
 Morten
• Melaka Stamp Museum
• The People’s Museum, 
 Kite Museum, Museum of  
 Enduring Beauty & 3D  
 Gallery
• Melaka Islamic Museum

Ayer Keroh

• Melaka Zoo  
• Melaka Wonderland Theme Park
• Melaka Butter�y Farm & 
 Reptile Sanctuary
• Mini Malaysia  & ASEAN 
 Cultural Park 
• Melaka Bird Park
• Aborigines Museum
• Bee Museum
• Melaka Botanical Garden
• Melaka Crocodile Park
• Taman Seribu Bunga

Jasin

• MSN Complex, Saujana Asahan
•  Tun Teja’s Mousoleum
•  Umbai Grilled Fish Village
•  Malay Traditional House, 
 Kg. Parit Sidang Seman
• Malay Traditional House, Sg. Rambai
• Malay Traditional House, Kg. Rim
•  Malay Traditional House,
 Kg. Serkam Timur
• Pondok Kempas Traditional House
• Parit Penghulu Homestay
•  Kg. Pulai Homestay
•  Gapam Baru Aborigines Village
•  Lubok Bandung Aborigines Village
•  Bemban Hot Spring
•  Bukit Batu Lebah Recreational Forest
•  Bukit Senggeh Forest Reserve
• Pulau Besar Museum
•  Bukit Sedanan Forest Reserve
•  Laman Tiga Budaya, Asahan
•  Tasik Chin Chin Extreme Park
•  Agricultural Museum
•  Sungai Rambai Aerodrome
•  Sungai Rambai River Cruise
•  Asahan Waterfall
•  Selandar Fruit Farm
•  Portuguese Well

Alor Gajah

•  Desa Balqis Beach Resort
•  Orchard Wellness & Spa  
 Resort, Simpang Ampat
•  Desa Paku House & Garden,  
 Kelemak
• Dato’ Dol Said’s Mousoleum
•  Tg. Tuan Light House /
 Tg. Tuan Recreational Forest
•  Paya Laut Recreational Forest
•  Bukit Beringin Recreational  
 Forest
•  Datuk Wira Poh Ah Tiam  
 Recreational Forest
•  Datuk Tua Batu Megalith 
•  Balai Cerap Al-Khawarizmi
• Cherana Putih Hot Spring
•  Pengkalan Balak Beach
•  Tg. Bidara Beach
•  Air Limau Homestay,
 Masjid Tanah
•  Seri Tanjung Homestay,  
 Masjid Tanah
•  Malay Traditional House, Kg.  
 Londang, Masjid Tanah
•  Turtle Management Center,  
 Pengkalan Balak
•  Bukit Payong Aborigines Villages
•  British Graveyard
•  Kuala Sg. Baru Grilled Fish Village
•  Melaka Seashell Garden

عاصمة الوالية

مدينة رئيسية

مدينة

مطار محلي

حاجز ماء

مركز معلومات السياحة

محطة العبارات

خط السكة الحديدية

طريق رئيسي

طريق ثانوي

الطريق السريع

نهر

الحدود الوطنية

مكان معير لالهتمام

*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة
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بوؤرة  الولية  وتعترب  على طول م�صيق مالكا،  ا�صرتاتيجيًا  موقعًا  ولية مالكا  حتتل 
والثقايف لالأمة،  التاريخي  اأنها تعترب مهد الرتاث  لإمرباطورية جتارية مهمة. كما 
الأمر  اليوم،  حتى  التاريخ  هذا  على  لت�صهد  موجودة  الالمع  املا�صي  اآثار  ومازالت 
الذي منحها اللقب املرموق وهو مدينة الرتاث العاملي لليون�صكو يف عام 2008. واإذا 
نظرنا ملا وراء القادة التاريخيني، ف�صنجد م�صتوطنات كامبونغ ذات املناظر اخلالبة 

واملناظر الطبيعية الثقافية الغنية.

مالكا
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أماكن تستحق الزيارة
تعر�س احل�ضن التاريخي اأفامو�ضا لتهديد الهدم ب�ضكل كامل 
�ضتامفورد  ال�ضري  قبل   من  املنا�ضب  الوقت  يف  التدخل  لوال 

رافلز، ب�ضبب �ضغفه العميق بالتاريخ.

يعترب الق�سر من اأقدم البنايات الهولندية
 املتبقية يف جنوب �سرق اآ�سيا.

بورتا دي �ضانتياغو
مالكا تينغا

يعترب بورتا دي �صانتياغو اأحد املعامل الأكرث �صهرة يف مالكا. فهو يعد واحدًا من املداخل الرئي�صية الأربعة اإلى قلعة اأفامو�صا، التي بنيت 
يف عام 1511 من قبل الأمريال الربتغايل األفون�س ودي البوكريك. وعلى الرغم من اأن بقية القلعة قد اأ�صيبت باأ�صرار بالغة خالل الغزو 

الهولندي يف عام 1641، فاإن بوابتها ال�صهرية ل تزال قائمة حتى يومنا هذا.

�ضتادثوي�س )ق�ضر البلدية( 
مالكا تينغا

الق�صر  يعد  وكان  ال�صلمون،  ك�صمك  بجدرانه احلمراء  الق�صر  يتميز 
هو املقر الر�صمي للحكام الهولنديني و�صباطهم. ُبني الق�صر يف عام 
1645، وي�صم الآن متحف التاريخ والثنوغرافيا. وبجانب ذلك، جند 
الكني�صة  بنيت  وقد  للق�صر،  مماثل  نحو  على  امللونة  امل�صيح  كني�صة 

الربوت�صتانتية الهولندية يف القرن الثامن ع�صر.
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يعترب كامبوجن مورتن القرية املاليزية الوحيدة يف هذه املدينة 
التاريخية التي لزالت حمتفظة بعاداتها وتقاليدها.

يعرف ال�سعب البرياناكان با�سم �سرتايت�س ال�سينني،
 وهم من ن�سل املهاجرين ال�سينيني اإىل مالكا.

متحف الرتاث بابا نونيا
مالكا تينغا

فاإن  نونيا،  بابا  عائلة  من  اأجيال  لثالثة  الأج��داد  منزل  باعتباره 
املتحف  ويكتمل  ثرية.  �صينية  عائلة  حياة  عن  ملحة  يقدم  املتحف 
بوجود الأثاث الأ�صلي امل�صنوع من خ�صب الورد العتيق ووجود الفناء 

الداخلي.

رحالت مالكا النهرية
مالكا تينغا

على  اخلالبة  باملناظر  وا�صتمتع  مالكا  يف  النهرية  بالرحلة  متتع 
لتزويدك  �صياحي  مر�صد  يرافقك  الرحلة  وخ��الل  النهر.  جانبي 
امل�صتودعات  ت�صمل  والتي  التاريخية  مالكا  مناطق  حول  باملعلومات 
وكامبوجن  الأ�صلية  واجل�صور  القدمية  واملتاجر  والبيوت  القدمية 

مورتن، وهو تقليد ماليزي قدمي.

ق�ضر �ضلطنة مالكا )املتحف الثقايف(
مالكا تينغا

القرن  امللكي يف  الثقايف ن�صخة مماثلة لق�صر مالكا  يعترب املتحف 
اخلام�س ع�صر. ولكن للوقت احلايل، فاإن عنا�صر العر�س املوجودة 
ال�صخمة  الديوراما  عرو�صه  وت�صمل  الدولة،  بثقافة  تتعلق  باملتحف 

التي ت�صف حمكمة ال�صلطان.
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مازال هناك الكثري يف مالكا
مالكا تينغا
- �صارع يونكر

- املتحف البحري
- برج تامنج �صاري

- جولت غروب ال�صم�س
- بوكيت �صينا

- معبد ت�صنغ هون تنغ
- كني�صة امل�صيح

- بئر هاجن يل بو )بئر امللك(
- م�صجد كامبوجن كلينج
- م�صجد كامبوجن هولو

- م�صرح مالكا للحياة الربية
- ال�صعاب املرجانية يف وندرلند

- متحف الألعاب
- الن�صب التذكاري لإعالن ال�صتقالل

- كني�صة القدي�س فران�صي�س كزافييه
- قلعة القدي�س جون

- كني�صة القدي�س باول
- كني�صة القدي�س بطر�س

- م�صجد تينجكريا
- معبد تي فاجن فو

اآلور جاجاه
- جممع اخلوارزمي الفلكي
- متحف العادات التقليدية

- داتوك حجر املغليث القدمي
- جممع جاديك للبقاع ال�صاخنة

- مزرعة مالكا للفواكه ال�صتوائية
- تاجنوجن توان ) كيب راكدو(

- تاجنوجن بيدارا
- مركز معلومات ال�صالحف

جا�ضني
- ينابيع جا�صني ال�صاخنة

- بولو  بي�صار )اجلزيرة الكبرية(
- �صريح تون تيجا

- رحلة �صان رامباي النهرية

هاجن تواه جايا/ اأيري كريوه
- متحف النحل

- فرا�صات وزواحف مالكا �صانكتوري
- حديقة مالكا النباتية
- حديقة مت�صاح مالكا

- مركز مالكا الدويل للبولينغ
- منتجع وحديقة وندر لند مالكا

- مركز مالكا لعلوم القبة ال�صماوية
- حديقة حيوان مالكا

التسوق

ُيعرف كل من �صارع يونكر ) �صارع هاجن جيبات( و�صارع تون تان 
ومتاجر  بيوت  �صفوف  اإن  وُيقال  العظيمة.  بالأثريات  لوك  �صينغ 
يف  ت�صطف  التي  ال�صينية(  )�صرتيت�س  ال�صاحرة  البريناكان 
املوجودة  التحف  اأف�صل  من  بع�س  على  حتتوي  اأنها  الطرق،  هذه 
واملجوهرات  الفخارية  والأواين  وال�صرياميك  الأثاث   - البالد  يف 
واحللي والعمالت القدمية والأزياء واللوحات وغريها. كما ميكن 
التذكارية  الهدايا  من  متنوعة  جمموعة  على  العثور  اأي�صًا  للزوار 
مثل القم�صان والأكواب و�صال�صل املفاتيح- وميكن اأي�صًا احل�صول 

على الهدية ح�صب رغبتك يف �صارع يونكر.

جيدة  مبجموعة  امليناء  ر�صيف  �صارع  يف  �صاموديرا  ميدان  يتميز 
املحالت  ت�صغل  حني  يف  الأخ���رى،  اليدوية  والأدوات  الفخار  من 
�صارع  واملالب�س  التقليدية  البرياناكان  اأح��ذي��ة  يف  املتخ�ص�صة 
مم�صى  يف  العنا�صر  من  وا�صعة  جمموعة  تتوفر  كما  لك�صامانا. 
بهلوان ومعر�س الرتاث يف ميجا مول داتران مالكا وماهكوتا باريد 

وميدين وجايا جو�صكو باندارايا وجايا جو�صكو اآير كريوه.

رحالت مالكا النهرية
مالكا تينغا
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

اأك�صاك  وت�صطف  الفريدة يف مطبخها.  ثقافات مالكا  تنعك�س   
وال�صينية  والنونيا  واملاليزية  املحلية  املاأكولت  اأن��واع  جميع  بيع 
والربتغالية والت�صيتية ب�صارع يونكر يف امل�صاء مع خمتلف العرو�س 
ميكن  التي  الأخ��رى  الأماكن  ومن  �صوقًا.  اللعاب  لها  ي�صيل  التي 
املحلية  الأ���ص��ي��اء   من  جيدة  جمموعة  على  فيها  العثور  للمرء 
مون�صي  و�صارع  هيلري  وباندا  راي��ا  مالكا  ذل��ك  يف  مبا  اخلا�صة 
اآ�صام بيدا�س  عبداهلل. ومن بني الأطباق التي لبد من جتربتها 

مالكا و �صاتيه �صيلب وكرات الأرز بالدجاج واأرز كيمبويل.

ج��دول  على  امل��ث��رية  الأح����داث  م��ن  العديد  ب��وج��ود  مالكا  تتميز 
اأعمالها. وبالطبع ل ميكنك تفويت مهرجان �صان بيدرو ومهرجان 
عيد امليالد الربتغايل يف الأجندة الربتغالية لتذوق الثقافة املحلية. 
نو�صانتارا  غندانغ  مهرجان  النا�س  جت��ذب  التي  الأح���داث  وم��ن 

وعر�س مالكا الدويل لل�صياحة.
باملناظر  لال�صتمتاع  فر�صة  ال�صم�س  غ���روب  ج��ول��ة  ومتنحك 
البانورامية اخلالبة ملالكا اأثناء غروب ال�صم�س، حيث تبداأ اجلولة 
يف  القريبة،  اجل��زر  وح��ول  للمدينة  ال�صاحلي  اخل��ط  ط��ول  على 
اأ�صفل نهر مالكا بحيث  اإلى  حني ان اجلولة تاأخذك لرحلة رائعة 
ميكنك املرور بتاأثريات الزمن. ويعترب منتجع اأفامو�صا موطن اأكرب 
اأحدى  يعترب  والذي  ماليزيا،  يف  املائي  واملنتزه  ال�صفاري  رحالت 
الوجهات الرائدة للرتفيه يف مالكا. هذا، ويقدم مركز علوم القبة 

ال�صماوية ومركز مالكا الدويل للبولينغ �صاعات من الفرح جلميع 
اأفراد الأ�صرة.

يتوفر يف مالكا جمموعة وا�صعة من اأماكن الإقامة يف مواقع خمتلفة يف جميع اأنحاء مالكا بدءًا من الفنادق العاملية واملنتجعات اخلالبة 
وحتى املوتيالت واأماكن الإقامة مع العائالت.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Jalan Kota                                           +606 283 6220
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تقع جوهور يف اجلزء اجلنوبي من �صبه جزيرة ماليزيا، كما اأنها تعترب البوابة اجلنوبية 
مر  على  حتقيقه  مت  الذي  امل�صطرد  النمو   اإلى  ال�صرتاتيجي  موقعها  اأدى  وقد  للبالد. 
ال�صنني، الأمر الذي جعلها واحدة من الوليات الأكرث تقدمًا يف ماليزيا. ولقد اأنعم اهلل 
املطرية  الغابات  ت�صمل  والتي  الطبيعية  املعامل  من  متنوعة  مبجموعة  الولية  هذه  على 
اخل�صراء وال�صاللت املزدهرة والأرا�صي الرطبة واجلزر ال�صتوائية اجلميلة التي تقع 

قبالة �صواحلها.

جوهور
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الوطنية  اندورومبني  حديقة  تعود 
اإىل التكوينات ال�ضخرية الربكانية 

التي حدثت قبل 240 مليون �ضنة.

أماكن تستحق الزيارة

حديقة اندو رومبني الوطنية
مري�سينج

تقف احلديقة على م�صاحة 92،000 هكتار، فهي عبارة عن حممية طبيعية مليئة برثوة 
متنوعة من النباتات واحليوانات. وتنت�صر هذه احلديقة يف وليتني، فهي عبارة عن حممية 

طبيعية خ�صبة وموطن للعديد من اأنواع احلياة الربية مبا يف ذلك املهددة بالنقرا�س.

جمموعة جزر مري�ضينج
للحديقة  اأعلنت  منها   13 املياه،  72 جزيرة يف  من  تتكون مري�صينج 
البحرية الوطنية. وفيما يلي اأ�صماء جزر مري�صينج ال�صت الأكرث �صعبية 
- روا وبيماجنيل و�صيبو واأور وبي�صار وتينجي - والتي تعترب من اأف�صل 

املواقع يف البالد ملمار�صة اأن�صطة �صيد الأ�صماك وال�صيد.
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مزرعة فواكه دي�ضارو
كوتا تينجي

ت�صم املزرعة اأكرث من 100 �صنف من الفواكه ال�صتوائية املو�صمية وغري 
املو�صمية، بالإ�صافة اإلى اأكرث من ع�صرة اأنواع من النباتات، كما تتيح لك 
النكهات  متميزة من  فدان، جتربة   100 ال�  دي�صارو  ذات  فواكه  مزرعة 

اللذيذة للفواكه املحلية مثل دوريان ورامبوتان ومانغو�صتني.

نو�ضاجايا
جوهور بارو

باعتمادها مبداأ )العامل يف مدينة واحدة(، فاإن نو�صاجايا تعترب العا�صمة 
والواجهة  الطبيعية  باملناظر  تتميز  التي  احلدائق  ومع  الإداري��ة جلوهور. 
البحرية اخلالبة، فاإن خيارات الرتفيه والت�صلية وال�صتجمام ت�صمل حديقة 

داخلية، وقد اأعدت نو�صاجايا لتكون الواجهة النا�صئة للدولة.

حديقة جونوجن ليداجن الوطنية
ليداجن

كثريًا   - اأوفري  جبل  با�صم  واملعروف   - ليداجن  جونوجن  الأ�صطورة  ت�صتهر 
جلمالها الطبيعي الآ�صر متامًا كالأ�صاطري املحيطة به. وتعترب جتربة ت�صلق 
وجمموعة  املتتالية  ال�صاللت  تيارات  تتدفق  حيث  مذهلة،  جتربة  اجلبل 
متنوعة من البناتات واحليوانات. ويف يوم �صايف، فاإنه ميكنك روؤية املناظر 

اخلالبة على م�صيق مالكا واملناطق املحيطة بها من اأعلى اجلبل.

تعد اأ�سطورة بوتري جونوجن ليداجن وطلباتها واحدة
 من الفولكلور )الفنون ال�سعبية( املعروفة يف البالد.
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جوهور بارو
- متحف اأبو بكر امللكي

- هوتان بندر
- بوكيت تيمبالن

- بازار جي بي
- خليج داجنا

- ال�صيافة يف كامبوجن �صيناران بارو
- معر�س ماوار

- مركز بري�صادا الدويل للموؤمترات
- م�صجد ال�صلطان اأبو بكر

- �صتولجن لوت
- مركز جوهور باهرو للزوار

- مركز معلومات ماليزيا ا�صكندر )اإمييك(
-  ال�صيافة يف كامبوجن بريجي اأ�صيه

كوتا تينجي
- حديقة �صونغاي جوهور و�صونغاي ليبام    

  للح�صرات الطائرة
- ال�صيافة يف كامبوجن تيمينني بارو

- �صاللت كوتا تينجي
- جولف �صيبانا ومنتجع مارينا

- ال�صيافة يف �صيمين�صو
- متحف كوتا تينجي

- ال�صيافة يف كامبوجن فيلكرا �صوجناي اآرا
- ال�صيافة يف كامبوجن لوكوت

موار
-بارادي�س ن�صوا لالأع�صاب والبهارات

-ال�صيافة يف باريت بوغي�س

-رحلة موار النهرية
- ال�صيافة يف كامبوجن �صاراجن بوايا

- ال�صيافة يف كامبوجن باتو 28 لينجا
- الينابيع ال�صاخنة جري�صيك

كلواجن
- حديقة زينك�صني الع�صوية

- جونوجن بيلمونت
- منتجع جونوجن لمباك البيئي 
- مزرعة كاهاجن الع�صوية لالأرز

نو�ضاجايا
- ميناء بوتري

- حديقة ميناء بوتري العائلية
- ماليزيا ليجولند

- مالذ ليدانغ احل�صري

باتو باهات
- عامل باتو باهات الرطب

- ال�صيافة يف كامبوجن باريت تينغا

مري�ضينج
- جزيرة مري�صينج
- �صاطئ اأير بابات

- ال�صيافة يف كامبوجن اإير بابان

بونتني
- حديقة تاجنوجن بياي الوطنية

- ال�صيافة يف تاجنوجن بياي

- حديقة جزيرة كوكوب الوطنية
- متحف الأنانا�س

- ال�صيافة يف كامبوجن تاجنوجن بياي
- ال�صيافة يف كامبوجن بوتريي ميناجني�س
- ال�صيافة يف كامبوجن بريماتاجن �صيباجن

�ضيغامات
- حديقة �صيالي اندو رومبني الوطنية

- الينابيع ال�صاخنة لبي�س

كوالي جايا
- منافذ بيع جوهور الرئي�صية

- ريدرز لودج
- منتجع اأ�صطورة الغولف والبلد

- ال�صيافة يف كامبوجن �صري بايا
 - ال�صيافة يف كامبوجن �صري جونوجن بولي

اجلزر
- جزيرة بيماجنيل

- جزيرة اأور
- جزيرة راوا

- جزيرة تينجي
- جزيرة بي�صار
- جزيرة دايانغ

- جزيرة �صيبو تينغا و�صيبو بي�صار

ليداجن
- حديقة جونوجن ليداجن الوطنية

- تاناجكاك )الن�صيج( 

التسوق
ُتو�صف جوهور بكونها واحدة من اأف�صل الأماكن يف البالد للت�صوق. 
فهي ت�صم جمموعة كبرية ومتنوعة من مراكز الت�صوق ومنافذ البيع 
ال�صوبر  وحمالت  اليدوية  احلرف  ومراكز  ال�صرائب  من  املعفاة 
ماركت والبازارات والأ�صواق املوجودة يف الهواء الطلق التي تقدم 

للزوار جمموعة كبرية من اخليارات.

وتعترب زون جوهور بارو وجهة ترفيهية جمهزة مبنافذ بيع معفاة 
من ال�صرائب، ف�صاًل عن متجر كبري وفندق وحمطة للعبارات، يف 
حني متتلك بالزا للعطالت واحدة من اأطول املحالت التجارية يف 
اآ�صيا. وت�صمل مراكز الت�صوق احلديثة الأخرى التي توجد يف جميع 
اأنحاء الدولة منافذ بيع جوهور الرئي�صية ومركزًا واحدًا ملجموعة 

اإلى  بالإ�صافة  منخف�صة،  باأ�صعار  التجارية  العالمات  من  متنوعة 
ومدينة  بيالجني  ترفيه  ومركز  هوي  ليان  وجممع  كوتاريا  بالزا 
وميدان  و�صاحة  اأجن�صانا  وب��الزا  ان��داه  بوكيت  واأي��ون  تيربا  اأي��ون 

بيالجني.

اليدوية مثل بيت ماوار ومراكز كومبليك�س  وتقدم مراكز احلرف 
التذكارية  الهدايا  من  الكثري  و�صارا�صا  جوهور  وك��راف  ب��وداي��ا 
امل�صنوعة يدويًا ليتم اتخاذه اإلى املنزل، يف حني اأن منظمة جوهور 
التاأهيل تقوم ببيع امل�صنوعات اليدوية  التي ي�صنعها ذوو  لإعادة 

الحتياجات اخلا�صة.

مازال هناك الكثري  يف جوهور
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تناول الطعام
التي  املتعددة  الطعام  خيارات  من  جمموعة  بوجود  جوهور  تتميز 
تنا�صب اأي ذوق واأي ميزانية. فقط ع�صر دقائق بال�صيارة من �صمال 
تاجنوجن بيا لتكون يف كوكوب، وهي قرية �صيد ت�صتهر مباأكولتها 
رائعة  اإطاللة  مع  بها  ال�صتمتاع  ميكنك  التي  الطازجة،  البحرية 

على البحر.

كافة  املحلية  املاأكولت  اأن��واع  املتجولني  الباعة  مراكز  تقدم  كما   
العثور عليها يف املدن الكربى، يف حني تقدم املطاعم  التي ميكن 
عا�صمة  يف  رئي�صي  ب�صكل  تتوفر  التي  املختلفة  العاملية  املاأكولت 
ينبغي جتربتها  التي  املحلية  الأطباق  وت�صمل  بارو.  الولية جوهور 

لك�صا جوهور ونا�صي برياين جام ولونتوجن ومي باندونغ.

وعلى عك�س تقدمي لك�سا يف الوليات الأخرى، فاإن لك�سا 
جوهور تعترب طبقاً فريداً من نوعه ي�ستخدم ال�سباغيتي 

بدًل من املعكرونة والأرز ال�سميك.

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

ت�صت�صيف جوهور عددًا من الأحداث الدولية على مدار العام. ومن 
الأحداث التي ُتعرف بوجود ح�صود �صخمة من النا�س فيها كل من 
مهرجان دوريان �صيغامات املثري ومهرجان با�صري جوداجن الدويل 
كما  لالأوركيد.  الدويل  بارو  جوهور  ومهرجان  الورقية  للطائرات 
بينجرياجن  دي�صارو  برتياتلون  مثل  الريا�صية  الفعاليات  حتت�صن 
و�صنغافورة  جوهور  بني  الثاين  الرابط  و�صباق  الطويلة  للم�صافات 

ورايل اأنكوم املاليزية.

ماليزيا،  يف  الغولف  مالعب  من  ع��دد  اأك��رب  جوهور  متتلك  كما 
وخا�صة يف منطقة كوتا تينجي. وتعترب ريدرز لودج منتجع البالد 
الرائع الذي يكتمل مع وجود مرافق ركوب اخليل وملعب للغولف. 
يف  ذلك  على  احل�صول  ميكنك  باملتعة،  مليء  بوقت  ولال�صتمتاع 
عامل باتو باهات الرطب الذي يتميز مبنتزه خا�س لالألعاب املائية 
مع �صرائح من دوامات املياه و�صاللت ا�صطناعية، يف حني يقدم 
نادي بريما�س جايا جو كارت مرافق كاملة للكارتينج، ف�صاًل عن 

اأطول م�صارات الألعاب يف البالد.

عندما يتعلق الأمر بخيارات الإقامة، فاإن جوهور متتلك ثروة من اخليارات. هذا، ويرتكز ت�صنيف الفنادق ذات النجوم يف جوهور بارو، 
يف حني تتوفر املنتجعات ال�صاطئية الفاخرة ب�صورة رئي�صية يف دي�صارو. وبالإ�صافة اإلىاأماكن الإقامة التقليدية جند اأماكن الإقامة مع 
العائالت مثل تلك التي توجد يف كامبوجن �صيناران بارو وكامبوجن تيمينني بارو و�صيمين�صو  وكامبوجن باريت بوغي�س وتاجنوجن بياي التي 

تتوفر لتجربة واحدة لالإقامة بني ال�صكان املحليني.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Sultan Iskandar Building  +607 227 0822 / 1822
JB Sentral +607 224 4133
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ت�ضم هذه املنطقة واليات برياك 
وبيناجن وقدح وبرلي�س، كما تتميز 

املنطقة ال�ضمالية بامل�ضاحات 
اخل�ضراء الوا�ضعة والرتاث 

الثقايف والتاريخي الغني واملناطق 
ال�ضاحلية اخلالبة والريف 

ال�ضاحرة. وباعتبارها موطنًا 
ملدينة الرتاث العاملي وحدائق 
اجليولوجيا العاملية، فاإن هذه 
املنطقة تاأ�ضر اخليال وحتفز 
احلوا�س مع مزيج من امل�ضاهد 

واالأ�ضوات واالأذواق والرائحة.

المنطقة 
الشمالية

- بيراك
- بينانغ

- قدح
- برليس

برياك

برلي�س

قدح

بينانغ
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يطلق عليها اأي�صًا ا�صم »اأر�س النعمة«، حيث كانت هذه الولية م�صهورة بتعدين الق�صدير. 
كانت  التي  الق�صدير اخلام  ودائع  ا�صتق من  قد  اأنه  ويعتقد  »الف�صة«،  با�صمها  ويق�صد 
وفرية يف هذه الولية. اليوم، فاإنه يتم حتية الزوار بالعديد من املعامل ال�صياحية الفريدة 
واأقدم  الكهف  الرائعة والوفرية جند معابد  الثقافات. ومن بني عجائب برياك  وكذلك 

متحف يف البالد وبرج ماليزيا املائل واأول ليلة لل�صفاري يف ماليزيا.

بـيـراك
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أماكن تستحق الزيارة

 بوالو بانكور
مانغونغ

وهبت جزيرة برياك بانكور العديد من القرى التي تتمتع مبناظر �صيد الأ�صماك اخلالبة وال�صواطئ اجلميلة واملياه الفريوزية املتالألئة 
وعددًا من املعامل التاريخية مثل القلعة الهولندية وباتو بري�صوارت )املدرج احلجري القدمي(. وقبالة �صواحلها جند بانكور لوت التابعة 

للقطاع اخلا�س، والتي تعترب مكانًا فاخرًا للهروب اإليه.

رويال بلوم
جرييك

تقع الغابة يف وادي بلوم املحمي، ومن املعروف على نطاق وا�صع اجلمال 
الطبيعي التي تتمتع به رويال بلوم. حيث متتلك غاباتها املطرية البكر 
نظم اإيكولوجية معقدة، كما اأنها تعترب واحدة من الأماكن القليلة يف 
النادرة.  الرافلي�صيا  العثور فيها على زهرة  للمرء  التي ميكن  ماليزيا 
كما تعترب اأي�صًا موطنًا مهمًا لعدد من الأنواع املهددة بالنقرا�س مثل 

�صيالداجن والفيل الآ�صيوي والنمر املاليزي ووحيد القرن ال�صومطري.

تعترب رويال بلوم الغابة الوحيدة يف ماليزيا، حيث ميكنك العثور 
على الأنواع الع�سرة للهورنبيل�س املاليزي.



حديقة حيوان تايبينغ وال�ضفاري الليلية
لروت ماتانغ و�سيالما

تعترب احلديقة موطنًا لنحو 180 نوعًا من احلياة الربية املحلية والأجنبية، 
وتعترب حديقة حيوان تايبينغ اأول حديقة يف البالد. ميكنك الن�صمام اإلى 
حديقة  حول  جولة  يف  ال�صغري  القطار  لركوب  الليلية  ال�صفاري  رح��الت 

احليوان وم�صاهدة بع�س قاطني احلديقة يف الليل. 

تعترب احلديقة هي الأوىل من نوعها يف ماليزيا، حيث ت�ستخدم 
ال�سفاري الليلية اإ�ساءة خا�سة مماثلة ل�سوء القمر لال�ستمتاع 

بتجربة اأكرث واقعية.

معر�س ال�ضلطان اأزالن �ضاه
كوال كاجن�سار

املعماري  بالطراز  الفاخر  ال�صابق، ويتميز املعر�س  امللكي يف  الق�صر  كان 
الذي يجمع بني العنا�صر الآ�صيوية والأوروبية. كما اأنه يعر�س التاريخ ف�صاًل 
عن اإجنازات ال�صلطان وتذكاريات البيوت املالكة التي تنتمي اإلىال�صلطان.

ينابيع فيلدا ال�ضاخنة
�سونغاي

يتم تعبئة الينابيع مبياه طبيعية ومتدفقة والتي ميكن القول اإنها قادرة على 
تخفيف جمموعة من الأمرا�س املزمنة مثل التهاب املفا�صل والأكزميا. تقع 
ما هو طبيعي من  بكل  تاأتي  اأنها  كما  تيتيواجن�صا،  �صفح  الينابيع يف  هذه 

املناطق املحيطة بها.
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كينتا
- برج ال�صاعة التذكاري بري�س

- متحف دارول ريدزوان
- املتحف اجليولوجي

- حديقة جونوجن لجن الرتفيهية
- حمطة �صكة حديد ايبوه

- عامل تامبون املفقود
- معبد ميكربا�صيت
- معبد برياك تونغ

- معبد �صام بوه تونغ
- معبد كيك لوك تونغ

- �صاللت �صيبور
- قلعة كيلي

- حديقة برياك الع�صبية

كواال كاجن�ضار
- مركز اجنور لالأ�صغال اليدوية

- كامبوجن �صايونغ 
- اأقدم �صجرة مطاطية يف ماليزيا

- املتحف امللكي
- م�صجد ابودياه

- �صاللت اأولو كينا�س

ماجنونغ
- نادي اليخوت الدويل لوموت

- متحف ال�صفن احلربية
- بولو �صيمبيالن

- متحف �صدف البحر
- مفرخ �صالحف �صيجاري

- تيلوك باتيك
- تيلوك �صيناجنني

- حديقة تيلوك باتيك الداخلية للغو�س

الروت ماتانغ و�ضيالما
- ماك�صويل هيل )بوكيت لروت(

- كوتا جنا اإبراهيم
- م�صتنقع ما تانغ منغروف

- متحف برياك
- حديقة بحرية تايبينغ

- غابة كوال �صيبيتانغ الرتفيهية
- م�صنع �صربيتزر

- املعر�س الأول
- ال�صيافة يف بوكيت جاتانغ

- ال�صيافة يف �صيالما

باتانغ باداجن
- غابة كوال ووه الرتفيهية

- �صاللت لتا كينجانغ
- �صاللت لتا ا�صكندر

- ال�صيافة يف كال
- مركز املحافظة على احلياة الربية

برياك تينغا
- جممع با�صري �صالك التاريخي

- مركز بولو تيجا لالأ�صغال اليدوية
- مركز ريفر تريابني للرتبية

هولو برياك
- جزيرة باندجن

- بحرية تيمينجور
- �صاللت لتا كيكابو

- متحف لينجونغ الأثري
- ال�صيافة يف كامبونغبينج

كامبار
- �صونغاي كامبار )جتمع املياه البي�صاء(

- غوا تيمبوروجن
- متحف جوبينج

- بيت الرتاث
- ال�صيافة يف جوبينج

هيلري برياك
- برج ال�صاعة املائل

- الن�صب التذكاري للحرب العاملية
- ال�صيافة يف باغان داتوه

كرييان
- حممية كوال غول للطيور

- جزيرة اأوانغ اوتان 
)منتجع بوكيت مرياه ليكتاون(

التسوق
كوال  يف  �صيما  ول  امل��زده��رة،  املنزلية  ب�صناعتها  ب��رياك  تتميز 
كاجن�صار، حيث تعترب احلرف التلقيدية هناك هي املنتج الرئي�صي. 
ومن الهدايا التذكارية الأكرث �صعبية جند لبو �صايوجن، وهو عبارة 
القرع م�صنوع من الطني. ويعترب  عن وعاء فريد على �صكل نبات 
لالبو  الرئي�صي  املنتج  ه��و  كاجن�صار  ك��وال  يف  �صايونغ  كامبوجن 
الباتيك  جند  اأي�صًا،  تباع  التي  الأخ��رى  العنا�صر  ومن  �صايونغ. 
ومنحوتات  ال��ذه��ب(  م��ن  م��ط��رزة  )اأع��م��ال  والتيكات  واخل���زف 

اخليزران والهدايا التذكارية امل�صنوعة من الأ�صداف البحرية.
اليدوية  الأ�صغال  ل�صراء جممو عة كبرية من  الأماكن  اأف�صل  ومن 
تيجا  بولو  ومركز  اليدوية  لالأ�صغال  غنجور  مركز  جند  التقليدية 
لالأ�صغال اليدوية. وهناك عدد ب�صيط من مراكز الت�صوق يف ايبوه، 
اأمثلة  ومن  للت�صوق.  �صيتي  كينتا  وجممع  باريد  ايبوه  هو  اأكربها 

الأ�صواق الليلية جند جريباجن مالم بالقرب من برج �صاعة بري�س 
والتي يعترب مكانًا مثاليًا لل�صيد ملمار�صة ال�صفقات الكبرية.

مازال هناك الكثري  يف برياك
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

ت�صتهر ايبوه عا�صمة برياك باملاأكولت ال�صينية. ومن بني الأطباق 
ال�صينية التي ت�صتهر بها هذه املدينة جند �صار هور فن وهور هيي 
ودمي �صوم واأرز الدجاج بالهاينانز. ويعترب طبق ريندانغ توك من 

الأطباق املاليزية الفريدة، كما اأنه يعد طبقًا �صعبيًا.

وتا�صيك  للطعام  الذهبي  املطعم  اأف�صل عرو�س برياك يف  وتتمثل 
املائل  ال��ربج  ومطعم  �صتاديوم  ومطعم  تريا�س  اأي  بي  واإم  رب��ان 
ت�صتحق  التي  الأطباق  ومن  للطعام.  وويل  ومدينة  انتان  وتيلوك 
وتامبون  بوتونغ  بوتيه  وكاكنغ  نت  جراوند  مينجاليمبو  التجربة 
بوميلو�س وتاجنونغ ماليم باو )الكعك ال�صيني املطهو علىالبخار( 
املحلية  بامل�صروبات  ال�صتمتاع  اأي�صا  ميكنك  كامبار.  ودج���اج 

املف�صلة مثل قهوة ايبوه البي�صاء.

ت�صت�صيف برياك العديد من الأحداث الريا�صية املثرية مثل �صباق 
ايبوه الدويل و�صباق مالكوف باور مان. ومن الأحداث التي ت�صهد 
عددًا كبريًا من النا�س، بي�صتا لوت بانكور ومهرجان طبول رويال 

بلوم.

فاإن  اخل�صبة،  الطبيعية  واملناظر  اجلبلية  للت�صاري�س  ونتيجة 
ركوب  مثل  والريا�صة  للمغامرات  املالئمة  ببيئتها  ت�صتهر  برياك 
وتعترب  النهرية.  والطوافات  الغابة  ورح��الت  اجلبلية  الدراجات 
املناطق  اأف�صل  من  باتيك  وتيلوك  لوت  وبانكور  بانكور  بولو  مياه 

مياه  تعترب  حني  يف  املائية،  والريا�صات  الغو�س  ريا�صة  ملمار�صة 
بولو �صيمبيالن الأف�صل ل�صيد الأ�صماك.

للغولف  امللكي  نادي برياك  الغولف، مينحك  يتعلق بالعبي  وفيما 
�صانكتوري  ووتر  كلري  ومنتجع  املدينة  ونادي  للغولف  لوت  وداماي 
الأ�صدقاء  مع  وامل��رح  ولال�صتمتاع  لها.  مثيل  ل  �صعادة  للغولف 
من  �صاعات  متنحك  املفقود  للعامل  تامبون  حديقة  فاإن  والعائلة، 

املتعة والت�صلية.

متتلك ايبوه جمموعة كبرية من خيارات الإقامة بدءًا من فنادق اخلم�س جنوم وحتى الفنادق ال�صغرية. وميكن العثور على املنتجعات 
الفاخرة وال�صاليهات املتوا�صعة على طول ال�صواطئ الرئي�صية، ف�صاًل عن بولو بانكور وبانكور لوت. وبدًل من ذلك، فاإنه ميكنك اختيار 

احل�صول على جتربة الإقامة يف بوكيت جانتانغ وجوبينغ و�صيالما وكامبوجن بينغ وكاله وباغان داتوه.

يعود ا�سم قهوة ايبوه البي�ساء اإىل الطريقة التي يتم 
بها حتمي�س حبوب النب والتي تتم من خالل ال�سواء 

بطريقة خفيفة.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:
Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Lumut  Waterfront  +605 683 4057
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*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة

بينانغ  جزيرة  من  ك��اًل  وت�صم  والتاريخ.  والثقافة  الطبيعة  من  مزيجًا  بينانغ  تعترب 
و�صيبريانغ برياي يف الرب الرئي�صي مع اأحد اأطول اجل�صور يف اآ�صيا والذي يعرب بني �صقي 
الوجهات يف  اأف�صل  الولية تعترب من  اأن  امل�صلم به على نطاق وا�صع هو  اجلزيزة، فمن 
العامل لق�صاء العطالت. كما اأنها معرتف بها من قبل اليون�صكو باعتبارها مدينة الرتاث 
اإح�صا�صًا  فيمنحه  بزيارتها،  يقوم  زائر  لكل  حموه  ميكن  ل  طابعًا  ترتك  فهي  العاملي، 

بالرغبة لزيارتها مرة اأخرى.

بيـنـانـغ
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مدينة جورج - مدينة الرتاث العاملي
هي عا�صمة بينانغ الناب�صة باحلياة، وقد منحت لقب مدينة الرتاث العاملي يف عام 2008. وتتميز املدينة بكونها ذات طابع مميز، فهي 
مليئة باملباين الرتاثية واملعامل التاريخية، ف�صاًل عن مزيج من الثقافات امللونة املختلفة. هذا، ويقع العديد من مناطق اجلذب على م�صافة 
قريبة من بع�صها البع�س، ويف الواقع، فاإن ال�صري عرب �صوارع جورج تاون يعترب عيدًا ب�صريًا يف حد ذاته. وبدًل من ذلك، فاإنه ميكنك 

القيام بجولة يف املدينة يف واحدة من اأكرث الرتي�صاو »دراجة بثالثة عجالت يقودها �صخ�س« املزينة واملتاحة يف كل زاوية من املدينة.

ج�ضر بينانغ
جيلوجور

يربط اجل�صر بني الرب الرئي�صي وجزيرة بينانغ، كما اأنه يعترب اأطول 
ووفقًا  م���رتًا.  كيلو   13.5 نحو  م�صافته  تبلغ  حيث  ال��ب��الد  يف  ج�صر 
لت�صنيفه كج�صر للبوابة الذهبية ل�صان فران�صي�صكو، فاإن هذا اجل�صر 
ال�صهري هو مكان انعقاد املاراثون الدويل جل�صر بينانغ ال�صنوي. ومن 
اخلالبة  ال�صاحلية  املناظر  مب�صاهدة  ال�صتمتاع  ميكن  املدينة  جانبي 

التي حتيي زائريها اأثناء القيادة عرب اجل�صر.

ج��ورج  امللك  بعد  اال���ض��م   بهذا  �ُضميت 
اأول  ت��اون  ج��ورج  تعترب  حيث  الثالث، 
مدينة يف اإحتاد ماليزيا الفيدرايل التي 

حتمل لقب مدينة.
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كيك لو ك�ضي
اآير ايتام

اأيتام،  يقف املعبد ب�صموخ على قمة تل يطل على بلدة �صغرية لآير 
املعبد  تاأ�ص�س  اآ�صيا.  �صرق  بوذي يف جنوب  معبد  واأف�صل  اأكرب  وهو 
�صبعة  به  لربنامج  باغودة  ي�صمل  اأنه  كما  عام،  مائة  من  اأكرث  منذ 
م�صتويات ملفتة للنظر والتي يطلق عليها )باغودة ذات ع�صرة اآلف 
بوذا( و 120 قدمًا لتمثال برونزي من كوان يني وهو اإلهة الرحمة.

حديقة بينانغ الوطنية
تيلوك باهانغ

النباتات واحليوانات، كما  الأنواع من  تعترب احلديقة موطنًا ملئات 
وتت�صمن  الطبيعة.  قلب  يف  عجيبة  رحلة  عن  عبارة  احلديقة  تعد 
احلديقة اأي�صًا منارة تعود للقرن التا�صع ع�صر وبحرية مريوميكتيك 
ال�صالحف  طبيعية، ف�صاًل عن املتنزهات الطبيعية ومركز حلماية 

ومم�صي ذي مظلة.

تل بينانغ
اأير اأيتام

يعترب التل رمزًا من الرموز الرئي�صية يف بينانغ، ف�صاًل عن اأنه مكان 
من  الهروب  يف  يرغبون  الذين  لأولئك  بالن�صبة  لالعتكاف  �صعبي 
اأو  اأي�صًا با�صم بوكيت بنديرا  احلرارة الالفحة يف املدينة. وُيعرف 
تل فالغ�صتاف، ويبلغ ارتفاع التل نحو 833 مرتًا ) 2،723 قدمًا( 
العالمة  ذات  اجلبلي  القطار  وينقل  البحر.  �صطح  م�صتوى  ف��وق 
التجارية اجلديدة الزوار اإلى القمة يف اأقل من ن�صف �صاعة، حيث 
ميكن م�صاهدة الإطاللة البانورامية اخلالبة ملدينة جورج واملناطق 
لالنتظار يف   - الرئي�صي  الرب  اإلى  ت�صل  الطرق  كل   - بها  املحيطة 
املتنزهات  من  العديد  اأي�صًا  التل  ويحيط  للم�صاهدة.  التل  �صطح 

الطبيعية لع�صاق املغامرة وال�صتك�صاف.

الطرز  واعتماد  ل�ستكمال  �سنة   20 ح��وايل  املعبدة  بناء  ا�ستغرق 
والتايالندية  ال�سينية  املختلفة:  ال��ث��الث  للثقافات  املعمارية 

والبورمية.

البحرية  تتكون  ن��ادرة حيث  تعترب بحرية مريوميكتيك ظاهرة 
من طبقتني منف�سلتني من املاء مع اأ�سكال خمتلفة.

ويعترب تل بينانغ موطناً للعديد من النباتات الغريبة 
والأ�سناف احليوانية. وميكن العثور على بع�س النباتات يف هذا 

املكان منذ الع�سر اجلورا�سي.
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مازال هناك الكثري  يف بينانغ
مدينة جورج

- ق�صر ت�صيونغ فات تزي
- قلعة كورنوالي�س

- م�صجد ا�صني ال�صارع املاليزي
- خو كوجن�صي

- ق�صر بينانغ برياناكان
- احلي ال�صيني

- بازار ت�صورا�صتا
- قاعة املدينة

- معبد داميكاراما البورمي
- معبد اإلهة الرحمة
- املتحف الإ�صالمي

- م�صجد كابيتان كيلنج
- احلي الهندي ال�صغري

- بيت بي راملي
- متحف بينانغ معبد �صريي ماريامان

- كني�صة القدي�س جورج
- م�صجد الدولة

- برج ال�صاعة للملكة فيكتوريا
- وات �صيايا مانغكالرام
- اأر�صفة كالن البحرية

باتو فرينغي
- بازار باتو فرينغي اجلانبي

- حديقة التوابل ال�صتوائية

تيلوك باهانغ
- اإينتوبيا

- حديقة تيلوك باهانغ الرتفيهية
- مزرعة الفاكهة ال�صتوائية

- م�صنع بينانغ باتيك
- منتزه اللعب واملغامرات

 

باتو مونغ
- متحف احلرب

- حو�س �صمك بينانغ

غرين
- حمرك غرين

جورو
- مدينة جورواللكرتونية

- مزرعة التنني للفواكه

جوجلور
- متحف ومعر�س توانكو فوزيه

�ضارع كيبون بونغا
- حديقة بينانغ النباتية

تاجنونغ بونغا
- متحف الألعاب

- م�صجد تريابونغ )امل�صجد العائم(

بيان ليبا�س
- معبد الثعبان

- بولو جرييجاك

برتوورث
- حديقة بينانغ للطيور

بوكيت ميرتاجام
- كني�صة القدي�صة اآن

- غابة بوكيت ميرتاجام الرتفيهية

�ضيبريانغ برياي �ضيالتان
- بولو اأمان

نيبون تيبال
- حديقة �صونغاي كريان للح�صرات الطائرة

التسوق
اأف�صل مكان للح�صول على بع�س املواد  الت�صوق املثرية حول بينانغ. ويعترب �صوق ت�صورا�صتا يف �صارع بينانغ هو  اأماكن  يوجد الكثري من 
الغذائية املحلية مثل جوزة الطيب والفواكه املجففة، يف حني يعج كل من �صارع بينتال تايل ولوروجن كوليت مبحالت التحف. وميكن العثور 
على حمالت بيع الذهب وال�صاري الهندي يف احلي الهندي ال�صغري مبدينة جورج. ول ميكن اأي�صًا تفويت �صوق �صارع بينانغ ال�صغري املثري، 
وهو مكان العر�س لثقافة بينانغ وابداعاتها، حيث ميكنك العثور على اأ�صكال الفنون واحلرف اليدوية كافة، وتفتح اأبواب ال�صوق يوم الأحد 

الأخري من كل �صهر على طول الطريق العلوي لبينانغ.

وي�صطف مئات الأك�صاك على جانبي الطريق يف باتو فرينغي كل ليلة يف ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء، والذي يعترب حدثًا كبريًا و�صعبيًا، حيث 
ميكنك احل�صول على جمموعة متنوعة من الهدايا التذكارية والعنا�صر الزخرفية وغريها من ال�صلع باأ�صعار معقولة. كما ميكنك اأي�صًا 

العثور على مراكز الت�صوق الكربى يف جميع اأنحاء بينانغ مثل غرين بالزا ومول خليج كوينز  واأفينو 1 وم�صيق كويي و�صنواي كرنفال.
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

ومن امل�صلم به على نطاق وا�صع هو اأن بينانغ هي عا�صمة الطعام 
امل��اأك��ولت  م��ن  وهائلة  متنوعة  جمموعة  تتوفر  حيث  امل��ال��ي��زي، 
ال�صهية بدءًا من اأكالت الباعة املتجولني املتوا�صعة واللذيذة وحتى 
ماأكولت مطبخ نونيا التي ي�صيل لها اللعاب والتي تعد جاهزة يف اأي 

وقت ح�صب الأذواق.
ويعترب غرين درايف من اأ�صهر املناطق ال�صعبية اخلا�صة بالطعام، 
فهي عبارة عن مزيج جيد من املقاهي واملطاعم و�صالت الطعام. 
وت�صمل عرو�س الباعة املتجولني �صار كواي تيوا واأ�صام لك�صا ومي 
العثور  وميكن  با�صيمبور.  وروجاك  باجلمربي(  )املعكرونة  دواجن 
والذي  امل�صاء  يف  وخا�صة  ج��ورج،  مدينة  �صوارع  طول  على  عليها 
وليبوه  ت�صول  وليبوه  )املنتزه(  ب��اراك��اه  �صيد  ت��ون  �صارع  يت�صمن 
غرين  عن  ف�صاًل  بانتاي،  وليبوه  ماكالي�صرت  و���ص��ارع  كيمبرييل 

املف�صلة،  املحلية  املاأكولت  من  كاندار  نا�صي  من  ويعترب  دراي��ف. 
على  املطهو  الأبي�س  الأرز  من  م�صلم  هندي  طبق  عن  عبارة  وهو 
البخار وُيقدم مع جمموعة متنوعة من الأطباق املرافقة والكاري 

ال�صميك واحلار.

ت�صت�صيف بينانغ عددًا من الأحداث املثرية على مدار العام. ويعترب 
ال�صينية اجلديدة احتفاًل مهيبًا يف معبد  ال�صنة  براأ�س  الحتفال 
كيك لوك �صي، حيث يغمر جممع املعبد باأكمله باأ�صواء الحتفال 
الأخ��رى  الرئي�صية  الأح��داث  وت�صمل  كامل.  �صهر  ملدة  ال�صاطعة 
الإم��رباط��ور  اآل��ه��ة  ومهرجان  لالأغذية  ال���دويل  بينانغ  مهرجان 
التا�صع واملهرجان الدويل لقوارب التنني وم�صابقة �صنغاي الوطنية 

وماراثون ج�صر بينانغ الدويل.

وتعترب احلياة الليلية يف بينانغ اأمرًا حيويًا وعماًل جاريًا يف اأعايل 
طريق بينانغ ملدينة جورج، ومدينة �صيربانغ برياي جورو الإلكرتوين 
وعلى طول درايف غرين، ف�صاًل عن �صارع باتو فرينغي. كما يعترب 

ملمار�صة  الوجهات  اأ�صهر  وباتو فرينغي من  بونغا  تاجنونغ  كل من 
باملغامرات  القيام  لراغبي  ميكن  اأنه  حني  يف  املائية،  الريا�صات 
البيئية التوجه اإلى غابات تيلوك باهانغ الرتفيهية وحديقة بينانغ 
جرييجاك.  وب��ولو  الرتفيهية  مريتاجام  بوكيت  وغابة  الوطنية 
كما ميكن ال�صتمتاع مبمار�صة ريا�صة الغولف يف مالعب الغولف 
نادي  مثل  اأنحاء اجلزيرة  تتوفر يف جميع  التي  الدولية  القيا�صية 
للغولف  ج��اوي  بوكيت  ومنتجع  جمبول  ببوكيت  والغولف  البلد 

ومنتجع بينانغ للغولف ومنتجع ماوننت فيو للغولف.

يف حالة كنت تف�صل الإقامة على ال�صاطئ اأو يف املدينة، فاإنه يتوفر يف بينانغ جمموعة كاملة من اأماكن الإقامة التي تنا�صب اأي ميزانية، 
الفندق  ليلة يف  بق�صاء  والرتف، متتع  التاريخ  ولتذوق  ال��زوار.  ونزل  املوتيالت  وحتى  الفندقية  وال�صقق  فنادق اخلم�س جنوم  بدءًا من 

ال�صرقي اأو ق�صر ت�صيونغ فات تزي. ويتوفر اأي�صًا اأماكن ال�صيافة يف جميع اأنحاء الولية.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Penang International Airport   +604 642 6981
George Town  +604 262 2093
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Kuala Nerang
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Kelang
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Tanjung
Dawai Bukit Selambau

Kota
Kuala Muda

Kupang

Sintok
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Sanai
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Tanah Merah

Simpang
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Kodiang
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Changlun
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Sultan Abdul Halim
Airport (Alor Setar)

Pulau Payar
Marine Park

LANGKAWI

Pulau 
Singa 
Besar 

Pulau 
Dayang 
Bunting

Pulau 
Rebak 
Besar 

ALOR SETAR
Balai Besar •

Balai Nobat •
Kedah State Art Gallery •

Kedah State Museum •
Masjid Al-Bukhary •

Pekan Rabu •
Rumah Merdeka •

Rumah Seri Banai & Rumah Tok Su •
Big Clock Building •

Sultan Abdul HalimMuadzam Shah Gallery •
Muzium Diraja (Royal Museum) •

Tun Dr. Mahathir’s Birth Place •

Kuah Town

Sungai Sedim
- Tree Top Walk
- Whitewater Rafting

Bandar
Baharu

عاصمة الوالية

مدينة رئيسية

مدينة

مطار محلي

حاجز ماء

محطة العبارات

مكان معير لالهتمام

الفندق

تل

الحدود الدولية

الحدود الوطنية

خط السكة الحديدية

طريق رئيسي

الطريق السريع

نهر

مستشفى

رياضة

*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة

مركز معلومات السياحة
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القدمية يف  اأكرث املدن  الولية من  املاليزي«، وتعترب هذه  الأرز  ا�صم »وعاء  يطلق عليها 
البالد، حيث وهبها اهلل عز وجل  ثروة من الكنوز الأثرية، ويعترب الأرز املنتج الرئي�صي 
لنكاوي.  يف  تقع  لليوني�صكو،حيث  عاملية  بيئية  حديقة  اأول  اأنها  كما  هو،  ماليزيا  لدولة 
وتهيمن حقول الأرز البانورامية والقرى املاليزية التقليدية ال�صاحرة مبناظرها الطبيعية 

الريفية والتي تتخللها التالل املزدهرة باخل�صرة واملناطق ال�صاحلية اجلميلة.

قـــدح
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أماكن تستحق الزيارة

النكاوي
ُتعرف اأي�صًا با�صم جوهرة ولية قدح، فهي جزء من اأرخبيل يتاألف من 99 جزيرة، بالإ�صافة اإيل كونها واحدة من الوجهات الأكرث �صعبية 
يف البالد التي ميكن ق�صاء العطالت بها. وحتيط بها مياه الزمرد املتالألئة ويحيط بها ال�صواطئ الرملية الناعمة، هذا، وت�صم اجلزيرة 
ال�صتوائية ال�صاحرة بع�صًا من اأف�صل مناطق اجلذب يف املنطقة، مما يك�صبها مكانة كحديقة جيولوجية عاملية يف عام 2007. وقد �صجلت 

اجلزيرة اأي�صًا يف الأ�صاطري والألغاز، الأمر الذي يجعلها وجهة مثرية لالهتمام.

جنوب  يف  القدمية  احل�صارات  اأق��دم  من  واح��دًا  بوجانغ  وادي  يعترب 
�صرق اآ�صيا، والذي يعتقد باأنه عمره يرجع اإلى اأكرث من 2000 عام. 
املعروفة  القدمية  الهياكل  من  هيكاًل   50 من  اأكرث  نحو  اكت�صف  وقد 

با�صم كاندي، ف�صاًل عن 1،000 حتفة.

اأ���ض��اط��ري  اأ���ض��ه��ر  تتمثل 
النكاوي يف  ق�ضة الفتاة 
نزفت  التي  )ماه�ضوري( 
دمًا بي�ضاء اأثناء اإعدامها 
ك��دل��ي��ل ع��ل��ى ب��رائ��ت��ه��ا، 
تلفظ  ك���ان���ت  وع��ن��دم��ا 
قامت  االأخ��رية،  اأنفا�ضها 
لعنت  ت��ع��وي��ذة  ب��ت��الوة 
اأنها  معلنة  اجلزيرة  فيها 
�ضتظل قاحلة ملدة �ضبعة 

اأجيال.

ومن اأحدث ما اكت�سف بوادي بوجانغ  ن�سب �سونغاي باتو، وهو 
اأقدم هيكل من �سنع الإن�سان مت ت�سجيله يف جنوب �سرق اآ�سيا، 

ويرجع تاريخه علمياً اإىل عام 110 بعد امليالد.

متحف وادي بوجانغ االأثري
مريبوك



برج األور �ضتار
األور �ستار

املدينة.  يف  متيزًا  الأكرث  املعامل  من  واحدة  احلديث  �صتار  األو  برج  يعترب 
تا�صع ع�صر  اأطول  يعترب هو  165.5 مرتًا، كما  الربج على م�صاحة  ويقف 
الربج  جتهيز  مت  وق��د  العامل.  يف  والال�صلكية  ال�صلكية  لالت�صالت  ب��رج 

ب�صطح للمراقبة ومطعم دوار.

متحف بادي
كوتا �ستار

املعرو�صات  املتحف  وي�صم  ك��ريي��ان��غ،  ج��ون��وجن  �صفح  عند  املتحف  يقع 
املن�صة  ومتنحك  البالد.  يف  الأ�صا�صية  باملحا�صيل  املتعلقة  واملعلومات 
للوحة  بانوراميًا يدور 360°  الثالث منظرًا  الطابق  املوجودة يف  الدوارة 
ف�صاًل  بها،  املحيطة  واملناطق  الأرز  ت�صور حقول  باحلياة  ناب�صة  جدارية 

عن عمليات امل�صاركة يف ح�صاد الأرز.

ي�ستهلك اإنتاج كيلو من الأرز ما يقرب من 5000 لرت من املاء.

ال�ضري عند قمة االأ�ضجار
كوليم

بني  املم�صي  ويعترب  الأ�صجار،  قمم  بني  م��رتًا   950 ح��وايل  املم�صي  ميتد 
امل�صي  مظالت  اأط��ول  من  الرتفيهية  �صدمي  نهر  حديقة  يف  الأ�صجار  قمم 
على  �صريك  اأثناء  املحيطة  للغابات  الرائع  املنظر  وي�صتقبلك  العامل.  يف 
احليوانات  من  وغريها  والغيبونز  الطيور  ملحات  بع�س  مع  الطريق  طول 
الربية على الطريق. ويتدفق نهر �صدمي من حتت املم�صى، بحيث ميكنك 

ال�صتمتاع مبناطق جتمع املياه البي�صاء والتجديف.
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مازال هناك الكثري  يف قدح
األو �ضتار

- م�صجد زاهر
- معر�س ال�صلطان عبد احلليم

- حمل ميالد الدكتور مهاتري
- بالي بي�صار
- بالي نوبات

- متحف ولية قدح
- كومبلك�س البخاري

- كوتا كوال قدح
- بيكان رابو

- املتحف امللكي
- رماح مريديكا

- رماح �صريي بناي - رماح توك �صو
- حديقة اليوبيل

- الن�صب التذكاري لتونكو عبد الرحمن
- ا�صتانا كونينج )الق�صر الأ�صفر(

- قرية قدح التقليدية
- مبنى ال�صاعة الكبرية

- الن�صب التذكاري ل� 250 عامًا
- تاجنوجن ت�صايل

- معر�س الدولة للفنون
- معبد وات نيكرودارام البوذي

- كلية ال�صلطان عبد احلميد
- متحف بادي

كوتا �ضتار
- كهوف جونونغ كرييانغ

- مركز العلوم الوطني )ال�صمال(

كوباجن با�ضو
- حديقة بوكيت وانغ الرتفيهية

- حديقة دار الأمان

- مزرعة دي اإك�س اإن
- حديقة يل هوات

�ضونغاي بيناتي/ كواال مودا
- بانتاي مريديكا

- �صونغاي مريبوك
- تاجنوجن داوي

- حديقة كارنفال

بالينج
- غابة بوكيت هيوا الرتفيهية

- حديقة ل�صور البيئية
- ينابيع اأولو ليجوجن

كوليم/ باندار باهارو
- �صاللت جوجنوج واحلديقة الرتفيهية

- حديقة نهر �صدمي الرتفيهية
- غابة اأولو بيب الرتفيهية

يان
- �صاللت �صريي بريجي

- جونوجن جرياي
- غابة باتو هامبار الرتفيهية

- بانتاي مورين
- حديقة تيتي هايون الرتفيهية

�ضيك
- حديقة لتا بايو الرتفيهية

- حديقة لتا مينجكواجن الرتفيهية
- غابة �صيك الرتفيهية

- حديقة اأولو مودا البيئية
- بحرية بريي�س 

بينداجن
- حديقة �صونغاي رامباي الرتفيهية

- منتجع بحرية بينداجن
- بونكاك جانينج

بوكيت كايو هيتام
- منطقة بوكيت كايو هيتام احلرة

النكاوي
- حديقة اجلامو�س

- �صاحة الن�صر
- جالرييا بريدانا

- جيو بارك
- جممع احلرف اليدوية الثقافية

- كوتا ما�صوري
- كواه تاون

- لمان بادي
- تلفريك لنكاوي
- القرية ال�صرقية

- حديقة بولو بايار البحرية
- �صاللت الآبار ال�صبعة

- �صونغاي كليم
- تا�صيك دايانغ بونتينج

- العامل حتت املياه
- حديقة احلياة الربية

- جولت لنكاوي ل�صيد البط
- اأر�س مغامرات التما�صيح

- جزيرة ركوب اخليل
- �صينما �صدا�صية الأبعاد يف اأريونتال فيالج
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التسوق

تناول الطعام

قدح،  ولي��ة  يف  للت�صوق  البقاع  اأف�صل  من  لنكاوي  منطقة  تعترب 
فهي معفاة من ال�صرائب. ومتتلك مدينة كوه جمموعة كبرية من 
ال�صلع املعفاة من ال�صرائب اجلمركية بدءًا من الكحول وال�صجائر 
وحتى اأدوات املائدة والأواين الفخارية.  كما تتوفر مراكز الت�صوق 
املعفاة من ال�صرائب اجلمركية يف بوكيت كايو هيتام. وللح�صول 
التوجه  امل�صنوعة حمليًا، ميكنك  ال�صلع  وا�صعة من  على جمموعة 
والقرية  بوينت  جيتي  وجممع  البخاري  و�صوق  راب��و  بيكان  اإل��ى 

ال�صرقية ولداجن مات�صريات وبانتاي �صيناجن.

كما ميكن �صراء منتجات الكري�صتال املحلية وذات اجلودة العالية 
احلديثة  الت�صوق  مراكز  وتقع  لن��ك��اوي.  يف  الكري�صتال   قرية  يف 
ب�صورة رئي�صية يف األو �صتار و�صونغاي بيتاين ولنكاوي مثل األو �صتار 
وال�صاحة  القرية  ومول  واأوكري مول  بريد  و�صتار  و�صيتي بالزا  مول 

املركزية واإ�س بي بالزا ولنكاوي مول.

تتميز عرو�س الطهي يف قدح بتقدمي طعام  لذيذ و�صحي. وت�صمل 
ريبوجن  وج��وايل  قدح  كوال  لك�صا  �صعبية  الأك��رث  املحلية  العرو�س 
امل��اأك��ولت  م��ن  دواي  ت��اجن��وجن  ويعترب  اأولم.  ونا�صي  وبيكا�صام 
امل��اأك��ولت  على  العثور  ميكنك  حيث  ق��دح،  يف  املركزية  البحرية 
البحرية الطازجة بوفرة مبا يف ذلك املعمر املف�صل واإيكان وبكار 

)ال�صمك امل�صوي(.



الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

ت�صمل الأحداث الأكرث اإثارة يف قدح ريجاتا لنكاوي امللكي الدويل 
وحتدي  للمياه  لنكاوي  ومهرجان  اأي��رومن��ان  لنكاوي  وترياتلوت 
ومعر�س  لنكاوي  وجولة  ال��ربي  لنكاوي  وحت��دي  ال��دويل  ال�صيد 

لنكاوي البحري واجلوي الدويل.
املرح  من  �صاعات  كرنفال  وحديقة  الأم��ان  دار  حديقة  متنحك 
املوجودة يف  الغولف  الأ�صرة، يف حني تقدم مالعب  اأفراد  جلميع 
جميع اأنحاء الدولة مثل �صينتا �صاياجن جولف ومنتجع البلد ونادي 
بيتاين  �صونغاي  ون��ادي  جولف  كوليم  ومنتج  للغولف  الأم��ان  دار 
هذه  ملمار�صة  والأماكن  الأرا�صي  باأف�صل  الغولف  لعبي  للغولف، 
اليخوت.  وخا�صة  املائية  بالريا�صات  لنكاوي  وت�صتهر  الريا�صة. 
ومنتجع  لليخوت  لنكاوي  رويال  نادي  مثل  اليخوت  مراكز  وتقدم 

ريباك مارينا مرافق اليخوت بوفرة.

املنتجعات  من  عدد  لنكاوي  متتلك  كما  اخليارات.  واأف�صل  اأكرب  من  قدح  ولية  عا�صمة  �صتار  األو  تعترب  بالإقامة،  الأمر  يتعلق  عندما 
ال�صاطئية الفاخرة وكذلك ال�صاليهات والفنادق ال�صغرية باأ�صعار معقولة. ومن اأمثلة اأماكن ال�صيافة جند كامبو ريالو وكامبوجن راجا 
وكامبوجن بولو بي�صاجن ودي بيليمبج ولهار جوجنوجن ووان توك ريندوجن وبوكيت تاجنا و�صونغاي ايتاو، والتي تتوفر اأي�صًا لأولئك الذين 

يف�صلون اخليار الأكرث تقليدية.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:
Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Langkawi International Airport  +604 955 7155
Langkawi Jetty Point +604 966 0494
Langkawi Kuah +604 966 7789
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Perlis Handicraft Complex

Perlis Royal Gallery

Ladang Nipah Kipli

Homestay Kampung Paya Guring

S T R A I T S  O F  M A L A C C A

Taman Rimba Herba

FRIM
Canopy Walkway
& Teak Gallery

Homestay Felda
Mata Ayer

Perlis State Park
Gunung Perlis

Syed Alwi
Mosque

Snake & Reptile Farm

Tasik Timah Tasoh

Wang Burma
Cave

Harumanis Mango Plantations

Kuala Perlis Seafood

Homestay Kampung 
Ujung Bukit

Taman Melati
Recreational Park

Gua Kelam
Recreational Park

Kota Kayang Museum

Extreme Cycling Complex

Pusat Agro Pelancongan
Bukit Temiang

Bukit Ayer
Recreational Park

Masjid Al-Hussain

Emas Kerajang
Duty-Free Complex

Padang Besar

Arau

Pauh

Jelempok

Beseri

Kampung
Tasoh

Mata Ayer

Kaki
Bukit

Chuping

Bukit
Keteri

Simpang
EmpatKampung

Sungai Baru

Kuala Perlis

Kuala
Sanglang

Wang
Kelian

THAILAND

عاصمة الوالية

مدينة رئيسية

مدينة

محطة العبارات

طريق رئيسي

طريق ثانوي

الحدود الدولية

الحدود الوطنية

مكان معير لالهتمام

الطريق السريع

*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة

حاجز ماء
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تعترب برلي�س واحدة من مداخل �صمال ماليزيا، وتتكون برلي�س من حقول الأرز الوا�صعة 
والتالل ال�صاهقة ومنازل كامبونغ اجلذابة. كما ت�صكل الطبيعة جزءًا كبريًا من عوامل 
�صبه  الغابات  ل�صتك�صاف  اخل�صبة  والت�صاري�س  الكهوف  وج��ود  مع  لربلي�س  اجل��ذب 
النف�صية يف البالد. ويوجد اأي�صًا العديد من مزارع الفاكهة واملزارع الكبرية التي تتغذي 
على تربة برلي�س، الأمر الذي يجعلها واحدة من اأف�صل الأماكن يف البالد، حيث ميكن 

احل�صول على عينات متنوعة من الفواكه ال�صتوائية واملنتجات املحلية.

برليس
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أماكن تستحق الزيارة

حديقة برلي�س
كاكي بوكيت

ت�صم احلديقة حمميات كاًل من ماتا اآير ووانغ مو، هذا وتعترب احلديقة موطنًا لأطول امتداد لتالل احلجر اجلريي يف البالد، والذي يطلق 
عليه ا�صم جمموعة ناكاوان. وتقع هنا اأي�صًا الغابات املو�صمية مثل مريانتي جريوتو، ف�صاًل عن الكهوف التي تختلف م�صتويات �صعوبتها. 

كما ميكن العثور على بع�س اأنواع النباتات واحليوانات الربية النادرة واملتوطنة.

باداجن بي�ضار
بينتونغ

وجهات  اأح��دى  كونها  اإل��ى  بالإ�صافة  غربية،  ح��دودي��ة  بلدة  هي 
كبرية  جمموعة  �صراء  ميكنك  حيث  البالد  يف  ال��رائ��دة  الت�صوق 
من  املعفاة  ال�صلع  وحتى  املالب�س  بدءًا من  املنتجات  من  ومتنوعة 
بادجن  هما  للت�صوق  رئي�صان  مركزان  بالبلدة  ويوجد  ال�صرائب. 

بي�صار اأركيد وجممع اميا�س كرياجاجن املعفاة من ال�صرائب.

)جمموعة ناكاوان( جزء من تاريخ قدمي 
يعود اإىل نحو 500 مليون �سنة.
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تقع احلديقة يف بلدة بوكيت كاكي، وتعترب جوا كيالم من عوامل اجلذب 
فاإنه يطلق عليه جوا  لذا  370 مرتًا،  نحو  الكهف  ويبلغ عر�س  الرئي�صي، 
كيالم او ما ي�صمى الكهف املظلم. ويوجد بالكهف اإ�صاءة جيدة مع ج�صر 
اجلريي  احلجر  من  بت�صكيالت  الكهف  وميتلئ  خاللها،  من  مير  معلق 

املثرية لالهتمام، ف�صاًل عن اخلفافي�س التي تعي�س يف الكهوف.

رميبا هريبا
بوكيت اأير

املورقة، فهي تعترب موطنًا  النباتات  12 هكتارًا من  ت�صم املنطقة حوايل 
1،000 نوع من النباتات مع خمتلف اخل�صائ�س املفيدة. كما  لأكرث من 
تتوفر جولت م�صحوبة مبر�صدين مل�صاهدة جميع اأنحاء احلديقة الع�صبية، 

الأمر الذي يتيح لك معرفة املزيد عن النباتات املتوفرة هنا.

متحف كوتا كاينانغ
كوال برلي�س

يف  قدميًا  ق�صرًا  كان  فقد  تاريخي،  اأ�صا�س  على  كايناغ  كوتا  متحف  بني 
ال�صابق. وتعترب تالل احلجر اجلريي اخلالبة املوجودة يف اخللفية مبثابة 
رائعة  املتحف جمموعة  وي�صم  العدو. هذا،  الفعال �صد هجمات  احلاجز 

من الآثار والتحف الفنية.

كان الكهف �سابقاً من اأهم بقع الت�سدير. وما زال 
حتى اليوم ميكن روؤية بقايا هذا الن�ساط.

تعترب)رميبا هربا( من الأماكن القليلة يف ماليزيا التي 
ميكنك فيها العثور على �سيهيالي �سيتاهون النادرة، وهو نبات 

يقوم باإنتاج ورقة واحدة مرة واحدة فقط يف ال�سنة.

حديقة جوا كيالم الرتفيهية
كاكي بوكيت
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مازال هناك الكثري  يف برلي�س

التسوق
يعترب املكان الأكرث �صهرة يف برلي�س هو �صوق وانغ كيليان �صانداي، 
بالإ�صافة  تايالند  الأ�صواق احلرة على حدود  حيث توجد حمالت 
اإلى مناطق الت�صوق املثرية لالهتمام. كما تعترب حدود مدينة باداجن 
بي�صار هي وجهة الت�صوق ال�صعبية مبا لديها من عرو�س كبرية على 
املنزلية،  وامل�صتلزمات  الغذائية  واملواد  اليدوية  والأ�صغال  املالب�س 
ف�صاًل عن عرو�س جممع اميا�س كرياجاجن املتنوعة الكبرية املعفاة 
امل�صرتيات  بع�س  على  العثور  اأي�صًا  ميكنك  كما  ال�صرائب.  من 

اجليدة يف ولية با�صار تاين )�صوق املزارعني( والأ�صواق الليلية.

ومع ذلك، فال يحتاج الزوار جلوازات ال�سفر 
اخلا�سة بهم اأثناء الت�سوق يف وانغ كيليان، هذا 

�سريطة بقائهم داخل منطقة ال�سوق.

- املتحف امللكي، اأراو
- �صوق وانغ كيليان �صانداي

- مزارع املاجنو هاروماني�س
- كهف وانغ بورما 1، 2، كاكي بوكيت

- مزرعة الأفعي والزواحف
- ال�صيافة يف كامبوجن اأوجونغ بوكيت

- نادي بوترا للغولف، بينتوجن
- حديقة بوكيت اآير الرتفيهية، �صونغاي باتو باهات

- برلي�س ملبور
- مزارع �صوبيج لق�صب ال�صكر

- بحرية ميالتي، بي�صريي
- مزرعة النحل، �صونغاي باتو باهات

- حديقة بينجكالن اآ�صم الرتفيهية
- م�صجد احل�صني العائم

- املركز ال�صياحي الفالحي بوكيت متياجن
- لداجن نيبا كيبلي

- جممع احلرف اليدوية، كوال بريل�س
- املعر�س امللكي اآرو

- مم�صى املظالت ومعر�س خ�صب ال�صاج فرمي
- مركز الأعمال باداجن بي�صار
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

فاإنه  لذا  ال�صاحل،  كافة على مقربة من  الكربى  برلي�س  تقع مدن 
وت�صتهر  وي�صر.  ب�صهولة  البحرية  املاأكولت  على  احل�صول  ميكنك 
مثل  الطازجة  البحرية  مباأكولتها  ال�صاحلية  برلي�س  كوال  مدينة 
ويعترب  برلي�س.  كوال  ول�صكا  التوقيع  وطبق  امل�صوي  ال�صلور  �صمك 
هنا،  املف�صلة  املحلية  الأطباق  من  اللزج  الأرز  اأو  البولوت  طبق 
واملثرية  امل�صاحبة  الأ���ص��ن��اف  م��ن  متنوعة  جمموعة  م��ع  وي��ق��دم 

لالهتمام مثل الدجاج واملاجنو والأ�صماك اململحة والدوريان.

اإلقامة

الحتفاليات  اأكرب  من  والن�صرة،  احللوة  املاجنو  فاكهة  من  متنوعة  مبجموعة  به  يحتفلون  والذي  ال�صنوي  الهارومانيز  مهرجان  يعترب 
ال�صعبية يف برلي�س. وت�صمل الفعاليات ال�صعبية الأخرى مهرجان الأفعى وكرنفال برلي�س للريا�صات املائية و�صباق حدود برلي�س الدويل.

وت�صتهر املغامرات البيئية يف برلي�س نظرًا لت�صاري�صها اجلبلية واخل�صبة. وبالن�صبة لأولئك الذين يرغبون بلعب الغولف، فاإنه يوجد نادي 
بوترا للغولف والذي يتمتع مبرافق كاملة ملمار�صة هذه الريا�صة. كما تعترب الكرة اخل�صبية من الريا�صات ال�صعبية يف البالد.

ميكنك احل�صول على قائمة كبرية من خيارات الإقامة يف كاجنار واأراو. وقد مت جتهيز بع�س حمميات برلي�س الطبيعية مبرافق لل�صكن 
بدءًا من النزل وحتى املع�صكرات. وتتوفر اأماكن الإقامة مع العائالت يف جميع اأنحاء الدولة مثل كامبوجن اأوجونغ بوكيت.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Regional Office
Northern Region
(Perak, Penang, Kedah, Perlis) +604 261 0058 / 263 4941
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ت�ضم هذه املنطقة كاًل من بهــانـج 
وتريينجانو وكيالنتان، كما تعترب 
هادئة املناخ، وخا�ضة قرى �ضينج 
املثالية و�ضحر العامل القدمي مع 

�ضعبها الودود الذي مازال متم�ضكًا 
بعاداته وثقافاته القدمية. 

وت�ضمل جمموعة العجائب 
الطبيعية ال�ضواطئ اجلميلة 
واجلزر اال�ضتوائية اخلالبة 

والغابات املطرية املحفوظة جيدًا 
واملرتفعات اخلالبة، مما يجعلها 

وجهة غريبة حقًا.

المنطقة 
الشرقية

- بهــانـج
- تيرينجانـو
- كيـالنـتــان

كيالنتان

بهاجن

تريينجانو
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63*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

تنعم هذه الوالية برثوة من الكنوز الطبيعية، فهي جنة البيئة. وتغطي 
الغابات املطرية املورقة نحو ثلثي اأرا�ضي الوالية، مما يجعلها موطنًا 

مثاليًا ملجموعة متنوعة من النباتات الغريبة واحليوانات الربية. 
وتعترب ت�ضاري�ضها اجلبلية موطنًا لكثري من املرتفعات الباردة، يف حني 

ت�ضم �ضواحلها الطويلة على بع�ض اأجمل ال�ضواطئ يف البالد. كما تعترب 
الوالية اأي�ضًا موطنًا الأكرب حديقة وطنية يف ماليزيا وبحريات املياه 

العذبة الطبيعية.

بهـانـج
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تامان نيجارا
هي بلدة مرتامية االأطراف �ضمن حدود ثالث واليات، ويرجع تاريخ 
كما  عام،  مليون   130 من  الأكرث  الرئي�ضية  الوطنية  بهاجن  حديقة 
اأنها تعترب موطنًا ملجموعة كبرية ومتنوعة من النباتات واحليوانات، 
جونوجن  جبل  ويعترب  املده�ضة.  الطبيعية  املناظر  بع�ض  عن  ف�ضاًل 
احت�ضان  ف�ضاًل  ماليزيا،  جزيرة  �ضبه  يف  اجلبال  اأعلى  من  طهان 

املكان الأطول مظلة للم�ضي يف العامل فهي.

جزيرة تيومان
اأن  كما  العامل،  ال�ضاطئية يف  الوجهات  اأرقى  واحدة من  باأنها  ُتو�ضف 
مياه  وتعترب  تيومان.  ب��والو  بذكر  تعج  الطبيعي  واجلمال  االأ�ضاطري 
اجلزيرة جنة للغط�ض، حيث تتمتع مبجموعة متنوعة من االأحياء املائية 

وال�ضعاب املرجانية الناب�ضة باحلياة.

تعترب تامان نيجارا من اأكرب احلدائق
 الوطنية يف ماليزيا، كما اأنها من اأقدم

 الغابات املطرية يف العامل.

وفقاً للفولكلور املحلي، تقول اإحدى الروايات باأن �شكل جزيرة 
تيومان امل�شابه للتنني، يرجع يف الأ�شل اإىل حكاية اأمرية التنني 
التي كانت تع�شق جمال املياه، لذا فاإنها قررت البقاء هناك اإىل 

الأبد، لت�شبح جزيرة مع مرور الوقت.

أماكن تستحق الزيارة
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يعترب املركز االأول من نوعه يف البالد، باال�ضافة اإلى اأنه مالذ خم�ض�ض 
الإنقاذ واإعادة تاأهيل مرتفعات هذه احليوانات االأليفة.

املركز الوطني للحفاظ
 على الفيلة

  كواال جانداه

مرتفعات كامريون
راتا  وتاناه  رينجليت  همى  رئي�ضية  بلدات  ثالث  من  املنطقة  هذه  تتكون 
وبرين�ضانغ، وتعترب من اأكرب منتجعات التالل يف ماليزيا. ولتميزها مبناخ 
معتدل ومنع�ض ومناظر التالل اخلالبة، فهي تتكون من الوديان املتموجة 
وامل��زارع  امل��درج��ة  ال��زه��ور  االأط���راف وح��دائ��ق  ال�ضاي مرتامية  وم���زارع 

النباتية وحديقة الفراولة.

حديقة اإنداو - رومبني
وطنية  حديقة  اأك��رب  ث��اين  احلديقة  وتعترب  واليتني،  عرب  احلديقة  متتد 
املحمية  هذه  وتعترب  نيجارا.  تامان  حديقة  بعد  ماليزيا  جزيرة  �ضبه  يف 
ذلك  يف  مبا  حقًا،  الغريبة  واحليوانات  النباتات  لبع�ض  موطن  الطبيعية 
والنمر  ال�ضومطري  القرن  وحيد  مثل  باالنقرا�ض  املهددة  االأن��واع  بع�ض 

البنغايل.

يعترب الفيل من اأكرب الثدييات على الأر�ض، حيث ميكنه 
اأن يعي�ض اإىل ما ي�شل اإىل 70 عاماً. وميكن خلرطوم 
الفيل الكبري حمل ما ي�شل اإىل 2 جالوناً من املياه.

تعترب مرتفعات كامريون هى املنتج الرائد
 يف ماليزيا للزهور الطازجة وال�شاي.
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مازال هناك الكثري  يف بهاجن
كوانتان

- رحلة كوانتان النهرية
- تيلوك ت�ضيمبيداك

- متحف �ضيني )متحف الفن(
- جامع ال�ضلطان حاجي اأحمد �ضاه

- حديقة ال�ضلطان حاجي اأحمد �ضاه الزراعية 

بعيدًا عن كوانتان
- كهف غاجنا

- �ضالالت �ضونغاي باندان
- جممع بهاجن للحرف اليدوية

- مدينة منتجع بوكيت جامبانغ
- مرتفعات جينتنج
- مرتفعات بريجايا

- متحف �ضونغاي ليمبنج
- بوكيت تينجي

بالوك
- مركز بالوك الرتفيهي
- قرية باتيك الطبيعية
- قرية بي�ضرياه لل�ضيد

- �ضاطئ باتو هيتام

مرتفعات كامريون
- ال�ضيافة يف تامان �ضيديا

- غابة مو�ضي
- حمطة اأبحاث ماردي

ت�ضرياتنغ
- �ضاطئ ت�ضرياتنغ

- قرية ت�ضرياتنغ
�ضالحف  علي  واحل��ف��اظ  تفريخ  م��رك��ز   -

ت�ضيندر
- �ضاطئ ت�ضيندر

جريانتوت
- فيلد ريزيدن�ض تيكام

- كهوف كوتا جيالجني

كواال كراو
- مركز احلفاظ على �ضيلدانغ

كواال رومنب
- �ضاطئ الجنوت
- �ضاطئ هيبوران

كواال ليبي�ض
- باندار ليبي�ض )املباين التاريخية(

- فندق ماليزيا زيرو ميل�ضتون
- حرم �ضونغاي ريالو كياله

- حديقة كينوجن رميبا
- ال�ضيافة يف كواال ميدانغ

بحرية بريا
تا�ضيك �ضيني )ليك �ضيني(

الن�ضانغ
- حديقة دير

بيكان
- مدينة بيكان امللكية
- ال�ضيافة يف �ضالونغ

راوب
- جريام بي�ضو

- �ضالالت التا بريميبون
- �ضالالت التا جاروم

- ال�ضيافة يف �ضونغاي با�ضو

تيمريلوه
- ال�ضيافة يف جونوجن �ضينيوم

- كهوف جونوجن �ضينيوم
- ال�ضيافة يف دي�ضا مورين

- ال�ضيافة يف رومبون ماكمور

التسوق
اأوراق  م��ن  امل�ضنوعة  اليدوية  االأ���ض��غ��ال  على  احل�ضول  ميكنك 
واملنحوتات  الباتيك  ومالب�ض  وامل�ضبوغ  املجفف  البندانو�ض 
اخل�ضبية والهدايا التذكارية ال�ضعبية يف بهاجن. ومن اأهم مناطق 
احلرف  جممع  جند  التذكارية  والهدايا  اليدوية  للحرف  الت�ضوق 
اليدوية )�ضارع بينتا�ضان( و�ضونغاي كارانغ وقرية ت�ضرياتنغ. كما 
التقليدية يف  االأقم�ضة  �ضناعة  كيفية  م�ضاهدة  اأي�ضًا  للزوار  ميكن 
بوالو  يف  والن�ضيج  للحرير  بهاجن  ومركز  بوتيه  تاناه  يف  الباتيك 

كيالدي.

وميكن العثور على مراكز الت�ضوق الكربى  )كونتان باريد وكونتان 
ال�ضرقي وجممع تريونتوم( يف  ال�ضاحل  ومول  برجايا  ومول  بالزا 
عا�ضمة بهاجن، كونتان. وللقيام بتجربة ت�ضوق خمتلفة ومثرية، قم 
بزيارة با�ضار ماالم اأو االأ�ضواق الليلية يف املناطق املختلفة بجميع 

اأنحاء ماليزيا.
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

اإلى  زيارتك  اأثناء  الرائعة  املحلية  بهاجن  عرو�ض  تفويت  ميكن  ال 
ماليزيا. ُويقال اإن بع�ض االأطباق التقليدية يف بهاجن متت �ضناعتها 
االأطباق املجربة مي كالوجن  وت�ضمل بع�ض  ال�ضابقة.  امللكية  لالأ�ضر 
واأك��وك  واأب��ور بهاجن وب��ودجن راج��ا وج��رال حمبوب  والك�ضا بهاجن 
بي�ضري�ض، ف�ضاًل عن طبق املقبالت الفريد من نوعه نا�ضي برييوك 
لتذوق  املوجودة  االأماكن  اأف�ضل  ومن  االأرز(.  نبات  )بوقية  كريا 
ليبي�ض  وك��واال  جريانتوت  مدن  جند  بهاجن  يف  االأ�ضيلة  امل��اأك��والت 
باتني  ايكان  بباندار  اأي�ضًا  تيمريلوه  وت�ضتهر  وبيكان.  وتيمريلوه 
)مدينة �ضمك ال�ضلور الف�ضية(، حيث ميكن العثور على جمموعة 

متنوعة من االطباق التي ت�ضم اأ�ضماك املياه العذبة الثمينة.

متنوعة  جمموعة  مع  االحتفاليات  من  العديد  بهاجن  تقومي  ي�ضمل 
من االأحداث الريا�ضية مثل حتدي كوانتان للدراجات اجلبلية يف 
يف  تيومان  �ضاه  اأحمد  حاجي  لل�ضلطان  الدويل  والتحدي  كوانتان 
حزيرة تيومان و�ضباق الطيور الدويل يف مرتفعات فريزر وحتدي 

بهاجن الدويل امللكي ل�ضمك اخلرمان يف رومنب.

وتعترب بهاجن مكانًا رئي�ضيًا ملمار�ضة جمموعة متنوعة من االأن�ضطة 
ورك��وب  الغابات  ورح��الت  اجلبال  ت�ضلق  مثل  الطلق،  ال��ه��واء  يف 
الدراجات وامل�ضي ومراقبة الطيور. وت�ضتهر مياه ال�ضاحل يف بهاجن 
مياه  ت�ضتهر  حني  يف  املائية،  الريا�ضات  ممار�ضة  باأماكن  اأي�ضًا 
وتاأخذك  والغوا�ضني.  املياه  �ضطح  حتت  بالغط�ض  تيومان  جزيرة 
جولة كونتان النهرية يف جميع املناطق املعروفة بالكثافة ال�ضكانية 

الكبرية يف الدولة.

اأماكن االإقامة يف املدن الرئي�ضية بدءًا من فنادق اخلم�ض النجوم وحتى االأماكن ذات التكلفة االقت�ضادية، وخا�ضة يف كوانتان.  تتوفر 
وميكنك العثور على جمموعة وا�ضعة ومتنوعة من اأماكن االإقامة من املنتجعات الفاخرة اإلى اأكواخ ال�ضاطئ التي ميكن العثور عليها يف 
جزيرة تيومان وعلى طول ال�ضواطئ الرئي�ضية يف بهاجن، يف حني ميكنك العثور على منتجعات التالل وفنادق اخلم�ض جنوم يف مرتفعات 
جينتينج وبرجايا ومرتفعات كامريون ومرتفعات فريزر. وُت�ضنف بهاجن �ضمن الواليات اخلم�ضة التي ت�ضم اأكرب عدد من قرى االإقامة 
مع العائالت يف البالد والتي ت�ضمل رومبون ماكمور وال�ضيافة يف دي�ضا مورين وجونوجن �ضينيوم يف تيمريلوه وتامان �ضيديا يف مرتفعات 

كامريون كواال ميداجن يف كواال ليبي�ض و�ضونغاي با�ضو يف راوب و�ضالونغ يف بيكان.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:
Tourism Malaysia Regional Office
East Coast +609 567 7112 / 7115
(Pahang, Terengganu, Kelantan)                    / 7116
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PAHANG

KELANTAN
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Hulu Terengganu
• Terrapin Conservation Centre 
• Homestay Kampung Buluh
• Kenyir Elephant Village 
• Lasir Waterfall (Kenyir)
• Pulau Herba (Kenyir)
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S O U T H  C H I N A  S E A

Pantai Merang •
Homestay Rhu Sepuloh •

Ma’Daerah Turtle Sanctuary

Homestay Felda Selasih •
Homestay Felda Keruak •

Homestay Kubang Depu •

Woodcarving
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Kuala 
Besut Jetty
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Setiu
Wetlands
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Waterfall
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Hot Springs

Kompleks Sultanah 
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Marang
Jetty

Marang
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Tapai

Ajil

Kuala Berang
• Homestay Kampung Buloh

Jenang Traditional Village

Rantau
Abang

Bukit Besi

• Pantai Teluk Lipat
• Pantai Teluk Bidara
• Homestay Pasir Raja
• Homestay Jerangau

Paka

Bakau Tinggi
Recreation Park

Perasing

Kampung
Durian

Pasir Gajah

Kemaman
Recreational Park

and Mini Zoo

Kampung
Air Jernih

Lata Tembakah

KUALA TERENGGANU
• Bukit Puteri
• Dataran Shahbandar
• Taman Tamadun Islam (Islamic Civilisation Park) 
• Kampung Cina (Chinatown) 
• Masjid Tengku Tengah Zaharah
• Noor Arfa Batik Craft Complex 
• Pantai Batu Buruk 
• Pasar Besar Kedai Payang
• Pulau Warisan
• Terengganu State Museum Complex
• Traditional Boat Building 
• Istana Maziah
• Masjid Abidin (Masjid Negeri)
• Homestay Pulau Duyong
• Kampung Warisan Melayu

Kuala Nerus

Rantau Abang
Turtle Sanctuary

عاصمة الوالية

مدينة رئيسية

مدينة

مطار محلي

إقالع وهبوط مختصر

حاجز ماء

الحدود الوطنية

خط السكة الحديدية

طريق رئيسي

الطريق السريع

نهر

مكان معير لالهتمام

*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة
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تريينجانو، مكان عريق يف التقاليد املاليزية، ف�ضاًل عن كونها مثااًل 
لل�ضحر الريفي مع قرى ال�ضيد الغريبة والرتاث الثقايف الغني. وُيطلق 

عليها »جوهرة ال�ضاحل ال�ضرقي«، فهي معروفة لي�ض فقط بجودة 
مهارات �ضكانها ولكن اأي�ضًا مبناظرها اخلالبة و�ضواطئها الرملية 
واجلزر البحرية ال�ضاحرة، التي تعترب جزءًا من االأماكن االأكرث 

جمااًل يف العامل. ولكونها بلدة �ضاحرة وتراثية، فاإن جمالها ياأ�ضر 
القلب واخليال.

تيرينجانو
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أماكن تستحق الزيارة

جممع تريينجانو ملتحف الوالية
يو�ضف املبنى بكونه اأكرب جممع متحف يف جنوب �ضرق اآ�ضيا، وميتد الأكرث من اأربع مباٍن رئي�ضية مع املتحف البحري، الذي يقع بجانب 
جممع املبنى الرئي�ضي. تعرف على تاريخ الدولة الغني والرتاث الثقايف هنا، و�ضاهد بع�ض املركبات الكال�ضيكية. ومن �ضمن اأ�ض�ض املتحف، 

�ضتجد ن�ضخًا طبق االأ�ضل وباحلجم الطبيعي للم�ضاكن التقليدية يف تريينجانو.

حديقة احل�ضارة االإ�ضالمية
بوالو وان مان

تعترب احلديقة  االإ�ضالمية، كما  العمارة  اأرقى جوانب  ت�ضم احلديقة 
الدولة.  الرئي�ضية يف  واح��دة من مناطق اجل��ذب  م��ان،  وان  ب��والو  يف 
وي�ضكل هيكل املبني الالمع من ال�ضلب والزجاج مل�ضجد كري�ضتال، يف 
للمباين  مطابقة  ن�ضخة   22 ب�  التذكاري  الن�ضب  حديقة  تتميز  حني 
االإ�ضالمية االأكرث �ضهرة يف العامل مثل قبة ال�ضخرة يف فل�ضطني وتاج 

حمل يف الهند.

تعترب حديقة احل�شارة الإ�شالمية اأول 
منتزه تعليمي وترفيهي يف العامل.
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بوالو ريداجن
قبالة  وتقع  مرتًا  كيلو   45 نحو  م�ضاحتها  تبلغ  �ضاحرة  جزيرة  هي 
�ضاحل ترينجانو، ف�ضاًل عن كونها اأكرب جزيرة يف الوالية. ومع وجود 
املواقع املذهلة والتي ت�ضمل حطام �ضفينتني  للغو�ض من  31 موقعًا 
من احلرب العاملية الثانية وحديقة املرجان االأ�ضود، فاإنه مت ت�ضنيف 
اجلزيرة كواحدة من اأجمل جزر العامل. وحتتوي مياهها على مئات 
االأنواع املرجانية واالآف االأنواع البحرية امللونة، مبا يف ذلك �ضمك 

املانتا و�ضمك الراي الل�ضاع وقر�ض ال�ضعاب املرجانية.

تعترب بولو ريداجن واحدة من اأهم مواقع احلفاظ على 
الأحياء املائية يف البالد، حيث

 الأنواع النادرة من ال�شلحفاة املهددة 
بالنقرا�ض مثل �شلحفاة هوك�شبيل وجرين.

يوجد يف بحرية كينري نحو 340 جزيرة والتي تعترب يف 
الواقع قمماً للتالل البارزة فوق م�شتوى املياه.

بوالو بريهينتيان
جرب االإح�ضا�ض باجللو�ض قبالة حافة حديقة بوالو ريداجن البحرية، 
وت�ضم هذه  العامل.  م�ضتوى  على  ال�ضهرية  الغو�ض  تعترب جنة  حيث 
وب��والو  با�ضار  بريهينتيان  ب��والو  هما  رئي�ضتني  جزيرتني  املنطقة 
مع  واالأ�ضطوري  الطبيعي  باجلمال  وتتميزان  كي�ضيل،  بريهينتيان 
الغابات املطرية البكر اخل�ضبة يف و�ضطها و�ضواطئها الرملية البكر 
على طول �ضواحلها. وجتعلها مياهها الرائعة وامل�ضهد الفاتن الأ�ضفل 

املياه مق�ضدًا للغط�ض والغو�ض.

بحرية كينري
تعترب بحرية كينري البوابة البديلة لتامان نيجارا، ف�ضاًل عن كونها 
اأي�ضًا  اإنها  اآ�ضيا. بل  اأكرب بحرية من �ضنع االإن�ضان يف جنوب �ضرق 
تزدهر  كما  ماليزيا.  يف  الكهرومائية  للطاقة  �ضد  اأك��رب  موقع  يف 
املوائل ملجموعة متنوعة من احليوانات ال�ضغرية واملناظر الطبيعية 
وال�ضالالت  واملنحدرات  الت�ضاري�ض  وعورة  يف  تتمثل  التي  ال�ضعبة 
والكهوف ومناطق امل�ضتنقعات التي جتعل منها مكانًا مثاليًا ملمار�ضة 

جمموعة متنوعة من االأن�ضطة يف الهواء الطلق.
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مازال هناك الكثري  يف  ترينجانو
كواال تريينجانو

- با�ضار باياجن )ال�ضوق املركزي/ با�ضار واري�ضان(
- ا�ضتنانا مازاياه )ق�ضر مازاياه(

- بوكيت بوتري )االأمرية مرتفعات(
- احلي ال�ضيني

- رحلة كواال تريينجانو النهرية
- جممع االأغذية واحلرف التقليدية

- حديقة باتو بورك الرتفيهية
- واجهة تريينجانو البحرية

- �ضاطئ باتو بورك
- ال�ضيافة يف تيلوك كيتاباجن

- بوالو ديونغ
- ال�ضيافة يف كامبوجن بوالو ديونغ

- جامع تنكو تينغا زاهارا
- بوالو الجن تينغا

ماراجن
- رحلة ماراجن النهرية

- �ضاطئ كيلوت
- قرية كامبوجن جيناجن التقليدية

- بوالو كابا�ض وبوالو جيميا

هولو تريينجانو
- باتو بري�ضوارت )املدرج احلجري التذكاري(

- احلديقة الزراعية

- �ضالالت ال�ضري
- �ضالالت �ضواك

- ال�ضيافة يف كامبوجن بوالو

كواال برياجن
- حديقة �ضيكايو الرتفيهية

بي�ضوت
اخل�ضب  )نحت  ي��وك��ريان  �ضيني  ب��االي   -

التقليدي(
- �ضاطئ بوكيت كيلواجن

- �ضاطئ ديندوجن
- �ضاطئ اأير طوار

- ينابيع ال هوت
- �ضالالت التا تيمباكاه

- ال�ضيافة يف فيلدا �ضيال�ضيه

كيمامان
- تيالجا �ضيمبول

- �ضاطئ كيما�ضيك
- �ضاطئ مارينا
- �ضاطئ كيجال

- تيلوك موكنيك
- حديقة باكاو تينجي الرتفيهية

- جامع كامبوجن توان

- حديقة �ضونغاي ياك ياه للح�ضرات الطائرة
- جامع جامبي

وحديقة  الرتفيهية  كيماكان  حديقة   -
احليوان ال�ضغرية

- �ضالالت جريام برينتي�ض
- �ضالالت جريام تاندوك

دوجنون
- �ضاطئ تيلوك بيدارا

- حممية رانتو اأبانغ لل�ضالحف
- حممية ما دايراه لل�ضالحف

- �ضاطئ باكا
- مناجم احلديد اخلام

- �ضالالت �ضيمريوجن
- ال�ضيافة يف با�ضري راجا

- �ضاطئ تاجنوجن جارا
- بوالو تينجول

�ضيتيو
- �ضاطئ بيناريك

- اأرا�ضي �ضيتو الرطبة
- �ضاطئ مرياجن

- جونوجن تبو )جبل التبو(
- �ضالالت التا بيالتان

- ال�ضيافة يف رو �ضيبولوه

التسوق
يف تريينجانو، ميكنك �ضراء جمموعة متنوعة وكبرية من املنتجات 
الثمينة امل�ضنوعة يدويًا با�ضتخدام اأ�ضاليب اجتازت اختبار الزمن. 
تقاليدها.  بقاء  على  املزدهرة  املنزلية  االأدوات  �ضناعة  وحتافظ 

وت�ضمل احلرف  تذكارية.  كهدايا  املرغوبة  االأ�ضياء  اأكرث  من  يدويًا  واملطبوع  املر�ضوم  والباتيك  يدويًا  املن�ضوج  الرائع  ال�ضوجنيت  وتعترب 
اليدوية التقليدية ال�ضعبية االأخرى االأدوات املنزلية امل�ضنوعة من اأوراق البندانو�ض املجففة وحلي النحا�ض واملنحوتات اخل�ضبية وكري�ض. 
وميكن �ضراء هذه املنتجات من ال�ضوق املركزي با�ضار باياجن وبازار الرتاث ووترفرونت وجممع االأغذية واحلرف التقليدية وجممع نور 
عرفة حلرف الباتيك وجممع �ضوتريا �ضيماي وباالي �ضيني اأوكريان وواني�ضما تيمباجا. وللح�ضول على �ضيء خمتلف قلياًل، قم بالذهاب 

اإلى االأ�ضواق خالل العطلة االأ�ضبوعية وبا�ضار ماالم االأ�ضبوعي )ال�ضوق الليلي( يف املدن الكربى.
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الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

كما  احل��الوة.  من  خفيفة  م�ضحة  تريينجانو  اأطباق  على  يغلب 
ومن  املطبخ.  يف  �ضهرة  االأك���رثة  امل��اأك��والت  م��ن  ال�ضمك  يعترب 
– اوتاك  اأطباق ال�ضمك امل�ضهورة نا�ضي داجانغ و�ضاتار واوتاك 
وكريوبوك ليكور. وال ميكن اأي�ضًا تفويت االأطباق املحلية االأخرى 
والك�ضا  ونيكبات  الك�ضام  مثل  تريينجانو  زي��ارة  اأثناء  املف�ضلة 
وكويه  تيكام  ولومبات  جوموك  وب��وا  ليبا  وب��ول��وت  وتريينجانو 
االأطباق  على  العثور  وميكن  �ضوتوجن.  وكيتوبات  وبرينوك  اكوك 
ال�ضهية يف جممع  االأغذية واحلرف التقليدية و�ضوق با�ضار باياجن 
ب��وروك  باتو  و�ضاطئ  كويه  علم  باجني  �ضارع  وزاوي���ة  امل��رك��زي 
ف�ضاًل  االأ�ضبوعية،  العطالت  واأ�ضواق  �ضليمان  ال�ضلطان  و�ضارع 

عن با�ضار ماالم.

املثرية.  الدولية  االحتفاليات  من  للعديد  مكانًا  تريينجانو  تعترب 
وت�ضكل امل�ضابقات الريا�ضية الغالبية مثل كاأ�ض تريينجانو ال�ضوبر 
االآ�ضيوي لعبور املياه وكاأ�ض مون�ضون بتريينجانو وحتدي جيرتي�ض 
العاملي، يف حني حت�ضد املهرجانات الثقافية ح�ضودًا �ضخمة �ضنويًا 
جاميالن  ومهرجان  تريينجانو(  )مهرجان  تريينجانو  بي�ضتا  مثل 

�ضيديونيا )مهرجان اجلاميالن العاملي(.

على  وخا�ضة  تريينجانو،  يف  ب�ضعبية  املائية  الريا�ضات  وحتظى 

طول �ضواطئها وحول جزرها ويف بحرية كينري. وت�ضتهر مياه جزر 
تريينجانو ال�ضافية واملرجانية بالغوا�ضني والغطا�ضني حتت �ضطح 
ملجموعة  مثالية  بيئة  اخل�ضبة  الدولة  طبيعة  توفر  حني  يف  املياه، 
متنوعة من املغامرات البيئية مثل رحالت الغاب ومراقبة الطيور 
وامل�ضي مل�ضافات طويلة. باالإ�ضافة اإلى ذلك هناك جمموعة كبرية 
للغولف  كيجال  عوانة  و�ضاطئ  منتجع  مثل  الغولف  مالعب  من 
دوجنون  دي�ضا  ون��ادي  بي�ضي  بوكيت  ون��ادي  للغولف  ميزان  وتوانكو 
للغولف ومنتجع كواال تريينجانو للغولف ومنتج تا�ضيك كينري للغولف.

اأي�ضًا  يوجد  الب�ضيطة، يف حني  والنزل  فئة اخلم�ض جنوم  الفنادق ذات  كواال تريينجانو جمموعة من  وهي  متتلك عا�ضمة تريينجانو، 
جمموعة متنوعة من املنتجعات وفنادق البوتيك وال�ضاليهات التي ميكن العثور عليها على طول ال�ضواطئ الرئي�ضية يف اجلزر. ف�ضاًل عن 
ذلك، يوجد العديد من املنتجعات املجهزة جيدًا وذات امل�ضتوى العاملي يف اأكرث اجلزر �ضعبية يف بريهينتيان وريداجن، ويف الوقت نف�ضه، 
احلياة  بطعم  ولال�ضتمتاع  لالإقامة.  الالزمة  االأ�ضا�ضيات  بكافة  جمهزة  باأنها  وتينجول  وكابا�ض  تينغا  الجن  مثل  االأ�ضغر  االأماكن  تتميز 
اأيه من قرى ال�ضيافة يف كامبوجن رو �ضيبولوه وتيلوك كيتاباجن وبا�ضري راجا وكامبوجن بوالو ديوجن وفيلدا �ضيال�ضيه  اإلى  الريفي، توجه 

وكامبوجن بولوه.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Regional Office
East Coast +609 567 7112 / 7115
(Pahang, Terengganu, Kelantan)                    / 7116
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KOTA BHARU

Pasir
Mas

Bachok

Tumpat

Pasir
Puteh

Machang

Tanah
Merah

Jeli

Kuala
Krai

Gua Musang

S O U T H
C H I N A  S E A

Rantau
Panjang

Wakaf
Baharu

Manek
Urai

Dabong

KOTA BHARU
• Siti Khadijah Market
• Wakaf Che Yeh Night Market
• Handicraft Village & Museum
• Islamic Museum
• War Museum
• Museum of Royal Traditions & Customs
• Royal Museum
• State Museum
• Masjid Muhammadi
• Observation Tower
• Cultural Centre
• Petra Arch
• Kelantan State Art Gallery
• Aeon Mall Kota Baru

Pengkalan Kubor
Duty Free Zone

• Kelantan Kite Museum
• Pantai Sri Tujuh

Pantai Irama

Jeram Pasu Waterfall
Jeram Linang Waterfall

Labok
Hot Spring

• Reclining Buddha Temple
• Sitting Buddha Temple
• Dragon Boat Temple

Rantau Panjang
Duty Free Zone

Bukit Bunga
Duty Free Zone

Masjid
Kampung
Laut

Tasik
Pergau

Gunung
Reng

Gunung Stong
State Park

Jelawang
Waterfall

Early Chinese
Settlement
in Malaysia

• Sungai Nenggiri
• Gua Cha

Kuala Koh
National ParkGunung

Rabong

Orang Asli ‘Batek’
Settlement

Gua Ikan

Swee Nyet Kong Temple

Taman Etnobotani

Gua
MaduLojing Highland

Ra�esia
Orang Asli ‘Temiar’ 
Settlement

Pantai Cahaya Bulan
Sultan Ismail Petra Airport

THAILAND

PERAK

TERENGGANU

PAHANG

Pantai Tok Bali

Standing Buddha Temple

Masjid Beijing

عاصمة الوالية

مدينة رئيسية

مدينة

مطار محلي

مكان معير لالهتمام

الحدود الوطنية

الحدود الدولية

الحدود تقسيم

خط السكة الحديدية

طريق رئيسي

الطريق السريع

نهر

*الخريطة غير مرسومة للتحجيم

أسطورة
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كيـالنـتــان

ُيطلق عليها لقب »مهد الثقافة املاليزية«، وقد اأدى التزام كيالنتان برتاثها 
الثقايف اإىل ن�ضيج غني من املمار�ضات التقليدية والعادات القدمية. وتعترب فنون 

الوالية وكذلك احلرف من اأف�ضل ما تقدمه هذه املنطقة. وقد اأ�ضبح بع�ضها رمزًا 
متعارفًا عليه مثل واو بوالن ووايانغ كوليت، التي اأ�ضبحت بالفعل من الرموز 

الثقافية املعرتف بها على نطاق وا�ضع على مر ال�ضنني. واإىل جانب ذلك، هناك 
املناظر الطبيعية التي ت�ضمل قرى املااليو الغريبة واجلمال الطبيعي اخل�ضب، 

مما ي�ضاعدك على ق�ضاء العطالت ب�ضكل رائع وجذاب. 
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أماكن تستحق الزيارة

حديقة كواال كوه الوطنية
جواه مو�ضاجن

لتامان  ال�ضمايل  املدخل  الوطنية مبثابة  كوه  كواال  تعترب حديقة 
نيجارا، فهي تتمتع بالعديد من النباتات واحليوانات املزدهرة. 
احلديقة  اأنحاء  جميع  يف  بومبون  اأو  اخلفية  االأماكن  تتوفر  كما 
اأن  دون  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  مراقبة  ميكنك  حيث  الطبيعية، 
يالحظها اأحد، ف�ضاًل عن م�ضارات الغاب واملم�ضى وامل�ضتوطنات 

االأ�ضلية.
جونوجن �ضتونغ )جبل �ضتونغ(

كواال كراي
باعتبارها جزءًا من حديقة �ضتونغ، فاإنها تعد واحدة من اأكرث املناطق 
جيالوانغ  �ضالالت  تعترب  كما  البيئية.  للمغامرات  البالد  يف  �ضعبية 
يف  طيبة  �ضمعة  ذات  االأماكن  اأك��رث  من  طبقات  ال�ضبع  ذات  الرائعة 
الغريبة واملتوطنة  النباتات  اأنواع  اآ�ضيا، ف�ضاًل عن بع�ض  جنوب �ضرق 

التي ميكن العثور عليها هنا.

ُيقال اأنه يرجع عمر جونونغ �شتوتغ اإىل
 اأكرث من 500 مليون عام.

ميكن م�شاهدة ما يقرب من 200 نوع من الطيور يف 
حديقة كوال كوه الوطنية، الأمر الذي يجعل منها مكاناً 

مثالياً لهواة مراقبة الطيور.
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جيالجناجن �ضيني
)املركز الثقايف(

كوتا بارو
ُيعرف اأي�ضًا با�ضم )مركز كيالنتان للفنون ال�ضعبية(، ويعترب من االأماكن 
التي ميكنك فيها جتربة االألعاب التقليدية اأو االآالت املو�ضيقية اأو م�ضاهدة 
)ظل  كوليت  واي��ان��غ  مثل  للدولة  نوعها  من  الفريدة  الثقافية  العرو�ض 

العرائ�ض املتحركة( وماك يونغ )دراما املو�ضيقى التقليدية(.

زون بيالنكوجنان كوتا بارو
كوتا بارو

ال�ضياحية(  بارو  كوتا  بارو )منطقة  كوتا  بيالنكوجنان  زون  منطقة  ت�ضم 
مناطق اجلذب ال�ضياحي الرئي�ضية يف املدينة. كما ت�ضمل امل�ضجد املحمدي، 
)املتحف  باتو  ا�ضتانا  امللكية(،  والعادات  التقاليد  )متحف  جهار  ا�ضتانا 
امللكي(، كامبوجن كرافتاجنان )قرية احلرف اليدوية(، باداجن مريديكا، 

برتا جريباجن ال�ضلطان ا�ضماعيل )قو�ض برتا( وبازار بولوه كوبو.

�ضوق �ضيتي خديجة
كوتا بارو

وا�ضع  نطاق  على  بها  واملعرتف  امل�ضورة  امل�ضاهد  اأكرث  من  ال�ضوق  يعترب 
خالله  العثور  ميكنك  حيث  رائعًا  ب�ضريًا  م�ضهدًا  يعترب  حيث  املدينة،  يف 
اأي�ضًا العثور على  على عدد كبري من ال�ضلع ال�ضاحلة لالأكل. كما ميكنك 
اإلى  جمموعة من املواد الغذائية املحلية من الوجبات اخلفيفة واملخلالت 
اخل�ضراوات الطازجة والتوابل وكذلك احللويات املحلية وغريها من ال�ضلع 

اجلذابة.

ت�شكل الن�شاء الغالبية العظمى من التجار
 يف �شوق �شيتي خديجة.
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مازال هناك الكثري  يف كيالنتان
كوتا بارو

- قرية احلرف اليدوية
- باداجن مريديكا

- املتحف االإ�ضالمي
- حديقة تنكو اأني�ض اأوركيد

- جامع  الجنار
- جولة نهرية من كوتا بارو اإيل كامبوجن لوت
- بانتاي كايا بوالن )�ضاطئ �ضي القمر(

- قرية بانتاي �ضاباك لل�ضيد
- ا�ضتانا باتو )املتحف امللكي(

- ا�ضتانا جاهار )متحف التقاليد والعادات 
امللكية(

- ا�ضتانا باالي بي�ضار
- الطريق املوؤدي اإلى بانتاي كايا

بوالن )ال�ضناعات املنزلية واحلرف(
- جامع املحمدي
- متحف احلرب
- متحف الدولة

- بانتاي كواال با اأمات
- ال�ضيافة يف كامبوجن �ضيتريبا

- واكاف ت�ضي يه
- بازار بولوه كوبو

باكوك
- بانتاي ميالوي )�ضاطئ ميالوي(

- بانتاي اراما )�ضاطئ اراما(
- ال�ضيافة يف كامبوجن كوباجن تيالجا

دابوجن
- كهف ايكان

- كهف جيالب
- �ضالالت جيالوانغ

- ال�ضيافة يف جيالوانغ

كواال كراي
- ج�ضر كو�ضيال

- جزنزجن ايام )جبل ايام(
- �ضالالت التا ريك

نيالم بوري
- م�ضجد كامبوجن لوت

با�ضري بوتيه
- بانتاي بي�ضيكان بايو 
)�ضاطئ هم�ض الرياح(

- �ضالالت جريام ليناجن
- بانتاي توك بايل

تومبات
- مقربة توك جاجنوت
- بانتاي �ضريي توجوه

)�ضاطئ البحريات ال�ضبع(
- وات ماكيمارام

- وات ماي �ضووانكريي
- ال�ضيافة يف كامبوجن بانتاي �ضوري

جوا مو�ضاجن
- جونوجن رابوجن )جبل رابوجن(

- جونوجن �ضاما )جبل �ضاما(
- خميم النباتات الطبية

- مرتفعات لوجينج
- معبد �ضويت نايت كونغ

- ال�ضيافة يف كامبوجن باتو بابان
- ال�ضيافة يف كامبوجن رينوك بارو

- حديقة كيالنتان الوطنية

جيلي
- جونوجن رينغ

- بحرية بريجاو
- ينبوع جيلي 

- ال�ضيافة يف كامبوجن بوكيت جرينغ

مات�ضانغ
- ال�ضيافة يف كامبوجن كيمون�ضوب

تناول الطعام
ع��ام.  ب�ضكل  حلوة  بنكهة  التقليدية  كيالنتان  م��اأك��والت  حتظى 
اأيام بري�ضيك، نا�ضي كريابو، بودو،  وت�ضمل هذه املاأكوالت املحلية 
�ضريوندجن، دودول، اكوك، تاهي اتيك وجاال ما�ض. وميكنك جتربة 
هذه املاأكوالت ال�ضهية يف اأف�ضل اأماكن كيالنتان يف �ضارع حمطة 
خديجة،  �ضيتي  با�ضار  كرافتاجنان،  كاملوجن  ب��اداجن،  حافالت 
وباالإ�ضافة  ب��والن.  كايا  بانتاي  �ضارع  ط��ول  على  باكوكو  بانتاي 
التي  الطعام  و�ضاالت  املطاعم  من  الكثري  يوجد  فاإنه  اإلىذلك، 
تقوم ببيع املاأكوالت املحلية يف كوتا بارو، ف�ضاًل عن اأك�ضاك الطعام 
بكوتا  ال�ضيني  احلي  ويقع  ه��ذا،  تقريبًا.  ركن  كل  يف  يف  املتاحة 
يتمتع  والذي  �ضيبا،  وبينجكالن  جاروجن  باداجن  �ضارعي  بني  بارو 

مبجموعة وا�ضعة من املاأكوالت ال�ضينية.
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التسوق

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

ُتعرف كيالنتان بفنونها وحرفها اليدوية الرائعة، والتي يتم اإنتاجها 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي من خالل �ضناعتها املنزلية املزدهرة. ومن االأمثلة 
االأكرث �ضعبية، جند الباتيك وال�ضوجنيت والواو )الطائرات الورقية 
يلي  وفيما  اخل�ضبية.  واملنحوتات  والف�ضة  التقليدية(  العمالقة 
توجد  والتي  منها،  املنتجات  �ضراء هذه  التي ميكن  االأماكن  بع�ض 
�ضارع  وعلى طول  بوالن  كايا  بانتاي  اإلى  املوؤدي  الطريق  على طول 
كوبو،  بولوه  ب��ازار  اليدوية،  احل��رف  قرية  عن  ف�ضاًل  تيمينوجن، 
واكاف ت�ضي يه. ويف حالة كنت تبحث عن عن�ضر معني، فاإنه هناك 
مثل  املعينة  احل��رف  بع�ض  جت��ارة  يف  املتخ�ض�ضة  املناطق  بع�ض 
كامبوجن  لل�ضوجنيت،  بينامباجن  كامبوجن  للواو،  جيجاجن  كامبوجن 

للف�ضة، كامبوجن بوتيه،  �ضرييه، كامبوجن موراك وكامبوجن باداجن 
كوبور كودا وكامبوجن باداجن للباتيك.

ال�ضرائب  من  املعفاة  احلرة  املناطق  من  العديد  اأي�ضًا  يوجد  كما 
االأماكن  على  العثور  وميكن   – التايالندية  احل��دود  من  بالقرب 
االأكرث �ضعبية على حدودة بلدتي بينجكاالن كوبور ورانتو باجناجن. 

بارو  كوتا  العا�ضمة  الت�ضوق احلديثة يف  العثور على مراكز  وميكن 
مثل مول كيه بي ومركز الت�ضوق بيليون و�ضوبر ماركت بانتاي تيمور.

يعترب احتفال نا�ضي بي�ضتا املئوي بكيالنتان )مهرجان اأطباق االأرز 
املئوي( من االحتفاليات االأكرث �ضعبية، فهو يقدم جمموعة كبرية 
من اطباق االأرز املحلية. ويتم اإدراج بع�ض العرو�ض الثقافية اأي�ضًا 
يف هذا احلدث. وت�ضمل الفعاليات ال�ضعبية االأخرى مهرجان واو، 
مهرجان االألعاب التقليدية، امل�ضابقة ال�ضنوية لتغريد الطيور وعيد 

زهور كيالنتان.

كما توفر الت�ضاري�ض الوعرة يف كيالنتان مكانًا مثاليًا للمغامرات 
البيئية مثل امل�ضي مل�ضافات طويلة والتجمع النهري وت�ضلق ال�ضخور 
ومراقبة الطيور. وتعترب اأي�ضًا �ضواطئ الدولة من املناطق ال�ضعبية 

الغولف  ريا�ضة  لع�ضاق  ميكن  كما  املائية.  الريا�ضات  ملمار�ضة 
يف  البلدة  ون��ادي  للغولف  كيالنتان  يف  اثنتني  اأو  بلعبة  اال�ضتمتاع 

بينجكالن �ضيبا.

تتميز كوتا بارو مبجموعة كبرية من اأماكن االإقامة بدءًا من الفنادق فئة اخلم�ض جنوم ذات امل�ضتوى العاملي وحتى النزل الب�ضيطة والتي 
تتنا�ضب مع كل ذوق والقدرات املالية. كم تتوفر الفنادق ال�ضغرية املريحة يف جوا مو�ضاجن وكواال كراي ومات�ضاجن. وبداًل من ذلك، ميكنك 
االإقامة مع ال�ضكان املحليني يف اإحدى قرى ال�ضيافة، التي تتوفر يف جميع اأنحاء الدولة مثل كامبوجن باتو بابان، كامبوجن �ضيتريبا، كامبوجن 

جيلوانغ وكامبوجن بلوك اأولو كو�ضيال.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Regional Office
East Coast +609 567 7112 / 7115
(Pahang, Terengganu, Kelantan)                    / 7116
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تقع هذه املنطقة �ضمن جزيرة 
بورنيو، وت�ضم واليات �ضباح 

و�ضراواك واأرا�ضي البوان 
االحتادية. كما ُتعرف باأنها 

موطن ملوقعني للرتاث العاملي 
وهما حديقة كينابالو وحديقة 
جونوجن مولو الوطنية، وتتميز 

املنطقة ب�ضحرائها التي مل مت�ض 
واملجموعة املتنوعة من النباتات 

واحليوانات الغريبة والثقافات 
العرقية الرائعة واملناظر 

الطبيعية اخلالبة.

إقليم شرق 
ماليزيا

- صـبـــاح
- ســراواك

- البــوان

�ضراواك

البوان�ضباح
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تعترب �ضباح موطنًا للعديد من العجائب الطبيعية واأماكن اجلذب ال�ضياحي. 
كما ُيطلق عليها اأي�ضًا ا�ضم » االأر�ض حتت الرياح«، وتتكون الوالية من اجلزر 

اال�ضتوائية ال�ضاحرة والغابات املطرية اخل�ضبة، والتي جتعل منها وجهة 
مثالية للمغامرات البيئية. وتعترب �ضباح من اأكرث االأماكن معرفة برموزها 

مثل جبل كينابالو، يف حني تعترب جزيرتها �ضيبادان واملعرتف بها دوليًا، 
واحدة من اأف�ضل االأماكن يف العامل ملمار�ضة الغو�ض. ومع غنى الوالية بثقافتها 
وتقاليدها، فاإن �ضكان �ضباح ينحدرون من اأكرث من 30 طائفة عرقية خمتلفة.

صـبــاح
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أماكن تستحق الزيارة

زهرة  الرافلي�شيا، هي اأكرب زهرة يف العامل، حيث 
تنبعث منها رائحة مماثلة لرائحة اللحوم الفا�شدة 

عندما تكون خالل مرحلة اإزهارها الكامل.

جبل كينابالو
حديقة كينابالو

)املوقع املاليزي االأول للرتاث العاملي(
ال�ضاهق  املحور  ويعترب  البحر،  4,095.2 مرتًا فوق م�ضتوى �ضطح  نحو  يبلغ  والذي  اآ�ضيا  �ضرق  القمم يف جنوب  اأعلى  كينابالو من  جبل 
حلديقة كينابالو.  كما ُيعد هذا املوقع للرتاث العاملي من عجائب الكنوز البيئية التي ت�ضمل جمموعة مذهلة ومتنوعة من اأنواع النباتات 
واحليوانات، مبا يف ذلك عدد كبري من االأنواع امل�ضتوطنة مثل علق كينابالو االأحمر العمالق وب�ضتاين البافيوبيدمل. وُيو�ضف املنظر من 

اأعلى اجلبل باأنه ال مثيل له، بل ويعترب ال�ضعود اإلى قمته اأي�ضًا اأمرًا �ضعبًا.

حديقة تونكو عبد الرحمن
كوتا كينابالو

– بوالو جايا، بوالو مانوكان،  تتكون احلديقة من حوايل خم�ض جزر 
احلديقة  مياه  ومتتلئ   – �ضولوج  وب��والو  �ضابي  ب��والو  ماموتيك،  ب��والو 
الفريوزية ال�ضافية بالعديد من ال�ضعاب املرجانية والكائنات املائية. 
مياهها  فاإن  البيئية،  لل�ضياحة  مركزًا  باإعتبارها  احلديقة  �ضهرة  ومع 
والغوا�ضني  املياه  �ضطح  حتت  للغطا�ضني  مثالية  تعترب  ن�ضبيًا  ال�ضحلة 
خمتلفة  جمموعات  اخلم�ض  اجلزر  من  جزيرة  كل  وت�ضم  املبتدئني. 
من النباتات واحليوانات، حيث تعترب بوالو جايا اأكرب واأكرث مكان زاٍه 

خلم�ضة اأعوام. 
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حو�ض ماليو وليمباه دانوم
يطلق عليه »عامل �ضباح املفقود«، ويعترب منطقة نائية مقفرة حتتوي على 
ُيطلق  م�ضتويات  �ضبعة  من  تتكون  مذهلة  و�ضالالت  الغابات  من  نوعًا   12
عليها �ضالالت ماليو، ف�ضاًل عن جمموعة متنوعة من النباتات واحليوانات 
حو�ض  عن  كثريًا  دان��وم  وادي  حممية  منطقة  تبعد  وال  والغريبة.  النادرة 
بالنباتات  ممتلئة  املزدهرة  الربية  للحياة  موطن  عن  عبارة  وهي  ماليو، 

اال�ضتوائية املختلفة واأنواع من احليوانات الغريبة.

حممية كيناباتاجنان ال�ضفلى للحياة الربية
�ضوكاو، �ضانداكان

واملهددة  الغريبة  االأن��واع  من  كبري  لعدد  مزدهرًا  موطنًا  املحمية  تعترب 
باالنقرا�ض، مثل قرود امللملة ووحيد القرن ال�ضومطري والفيلة االآ�ضيوية. 
العامل  يف  االإيكولوجية  النظم  اأكرب  من  واحدًا  كيناباتاجنان  نهر  وميتلك 

واالأكرث تنوعًا من حيث احلياة الربية يف جنوب �ضرق اآ�ضيا.

مركز تاأهيل مرتفعات 
�ضيبيلوك اأوتان اوراجن

�ضانداكان

�ضيبيلوك،  كابيلي  غابة  حممية  يف  امل��رك��ز  يقع 
تاأهيل  اإع����ادة  اأج���ل  م��ن  اإن�����ض��اوؤه��ا  مت  حممية  ويعترب 
مرتفعات هذه الثدييات املحبوبة. ويف هذا املكان تتوفر للزوار فر�ضة نادرة 
لروؤية هذه االأنواع املهددة باالنقرا�ض عن قرب، وكذلك م�ضاهدة عاداتهم 

الغريبة وقت تناول غذاوؤها.

تعترب املحمية، �شمن  اأحد اأ�شهر 
مكانني معروفني يف العامل، حيث 
ميكنك العثور على ع�شرة اأنواع 
رئي�شية من احلياة الربية.

يعترب وادي دانوم اأحد اأغنى مناطق املحميات الطبيعية، حيث 
يحتوي على اأكرث من 200 نوع من الأ�شجار يف كل هكتار.
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مازال هناك الكثري  يف  �ضباح
كوتا كينابالو
- متحف الدولة ب�ضباح

- متحف احل�ضارة االإ�ضالمية
- �ضاطئ تاجنوجن اآرو

- جامع الوالية
- جامع املدينة

- مبنى �ضباح ال�ضياحي.
- معر�ض تون م�ضطفي
-  منارة تون م�ضطفي

- من�ضة مراقبة اإ�ضارة التل
- برج �ضاعة اأتكين�ضون

- مركز كوتا كينابالو لالأرا�ضي الرطبة
- الن�ضب التذكاري حلرب بيتاجاز
- الن�ضب التذكاري لل�ضتة املزدوجة

- حديقة لوك كاوي للحيوانات الربية
- حديقة اأ�ضماك يو اإم اإ�ض واملتحف البحري.

- معبد بوه توه تزي
- ات�ضال جرين
بينامباجن

- حديقة املياه العاملية
- كني�ضة �ضانت مايكل 

- القرية الثقافية من�ضوبياد
- قرية كيه دي �ضي اإيه الثقافية

- �ضوق دوجنوجنون تامو
انانام

- فيال االأوركيد
- قرية ماري ماري الثقافية

�ضانداكان
- حديقة جزر ال�ضالحف

- كهف جومانتوجن )ع�ض الطيور(
- اغوب باتو تولوج )الكهف التاريخي(

- حممية خليج البوك لقرود بوربو�ضي�ض
- جزيرة النكايان
- جزيرة ليباران

- منزل اأغني�ض كيث
- مزرعة متا�ضيح �ضانداكان

- طريق �ضانداكان الرتاثي
- حديقة �ضانداكان التذكارية

- مركز اكت�ضاف الغابات املطرية
كيناروت/ بابار

- حديقة كيه كيه للمغامرات
- مدر�ضة اأوتوارد بوند

- جزيرة ديناوان
- مركز غابات كاواجن

راناو
- حديقة �ضباح لل�ضاي 
- ينبوع بورجن ال�ضاخن

- كامبوجن لوانتي )منتجع في�ض(
- جتمع ليواجو للمياه البي�ضاء

كوندا�ضاجن
- ن�ضب كوندا�ضاجن التذكاري

- حديقة مي�ضيالو الطبيعية
- جبل تورك على طريق فرياتا

كودات
- خليج �ضيمباجن مينجايو
- منزل روجنو�ض الطويل

- كامبوجن جومبيزاو)مزرعة ع�ضل النحل(
- كامبوجن �ضوماجنكاب

)م�ضنع غونغ(
- ك��ام��ب��وجن ت��ي��ن��اجن��ول )ح��ب��ي��ب��ات روجن��و���ض 

و�ضناعة احلرف اليدوية(
تاواو

- حديقة تاواو مرتفعاتز
-  نهر بالوجن

-  متحف تيك غوان للكاكاو
- قرية تيك جوان للكاكاو

- حممية غابات بوكيت جيموك 

تامبارويل )كيولو(
- جتمع املياه البي�ضاء

- منزل كامبوجن تيليبوجن املقلوب
تينوم

- حديقة �ضباح الزراعية
- جتمع بادا�ض للمياه البي�ضاء

الهاد داتو
- حممية غابات ماداي – باتوروجن

- حممية تابني للحياة الربية
كوتا بيلود
- جزيرة مانتاناي

- كامبوجن �ضيا�ضاي
)مركز �ضناعة املناجل(

- خور او�ضوكان
�ضيمبورنا

- جزيرة ماتاكينج
- جزيرة مابول

- جزيرة كاباالي
- جزيرة �ضيبادان
- جزيرة �ضي اأميل

- حديقة تون �ضاكاران البحرية
كينينجاو

- حديقة ترو�ضمادي كروكر
كواال بينيو

- بوالو تيجا )جزيرة الناجي(
- جزيرة االأفعي

بوفورت
- نهر كليا�ض 
- نهر جاراما

تامبونان
- مركز معلومات رافلي�ضيا

-  �ضالالت ماهوا
- حديقة كيباندي للفرا�ضات

التسوق
اإلى عرو�ضهم الثقافية الفريدة، كما يقومون ببيع كل �ضيء بدءًا من الطعام واإلى احلرف  يطلق على االأ�ضواق االأ�ضبوعية املفتوحة با�ضار تامو، باالإ�ضافة 
اليدوية. ويعترب املكان االأكرث �ضهرة هو : كوتا بيلود با�ضار تامو، كما ميكن احل�ضول على جمموعة متنوعة من الهدايا التذكارية اخلا�ضة باالإعراق املختلفة 

والهدايا امل�ضنوعة يدويًا يف طول �ضارع غايا، ويف مركز »كيه كيه« ومدينة »وان �ضتوب« لالأ�ضغال اليدوية ب�ضارع اآ�ضيا، كادايكو، واو�ضان بالزا للحرف اليدوية.
 وميكن العثور على مراكز الت�ضوق احلديثة ب�ضكل رئي�ضي يف كوتا كينابالو مثل، بورنيو هيرب مول، جممع كارامو�ضينج، جممع  ثريا �ضباح للت�ضوق، ميدان واري�ضون، 
جممع  يعترب  حني  يف  ب��الزا،  واو�ضان  بالزا  كيه  كيه  الثاين،  الطابق  يف  لالهتمام  املثرية  التحف  حمالت  ببع�ض  يحظى  الذي  مريديكا  وي�ضما  كيه،  كيه  مركز 

كارامو�ضينج املكان الرئي�ضي ل�ضراء اك�ض�ضوارات اأجهزة الكمبيوتر ومنتجات تكنولوجيا املعلومات.
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تناول الطعام

الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

يعترب تناول الطعام يف والية �ضباح مغامرة ممتعة. كما يوجد عدد 
ال باأ�ض به من االأطباق الفريدة واملكونات النادرة التي ميكن العثور 
عليها هنا. وب�ضرف النظر عن االأطباق االأ�ضلية واملاأكوالت املحلية  
الكربى،  املدن  يف  اأي�ضًا  تتوفر  وال�ضرقية   القارية  املاأكوالت  فاإن 
االأكرث جتربة  املف�ضلة  االأطباق  وت�ضمل  كينابالو.  كوتا  وخا�ضة يف 
توران مي، اأمبويات، هينافا، توهاو وكيلوبي�ض. هذا، وت�ضتهر �ضباح 
اأي�ضًا باملاأكوالت البحرية الطازجة. وبعد اال�ضتمتاع بهذه املاأكوالت 
قهوة  اأو  املنع�ض  �ضباح  �ضاي  من  اثنني  اأو  بفنجان  متتع  ال�ضهية، 

تينوم العطرية.

تعترب والية �ضباح مكانًا للكثري من االأحداث ال�ضنوية الهامة، حيث 
ت�ضتقطب  االأحداث الريا�ضية الكربى االآالف من الزوار كل عام، 
وت�ضمل هذه االأحداث امل�ضابقة الدولية لت�ضلق جبل كينابالو، �ضباق 
الدويل.  وبورنيو  �ضفاري  بورنيو  وماراثون  التنني  لقواراب  �ضباح 
تامو  بيلود  كوتا  �ضباح،  عيد  االأخ��رى  ال�ضعبية  االأح��داث  وت�ضمل 

بي�ضار، مهرجان كاماتان ومهرجان �ضباح للفولكلور الدويل.
كما ميكن لهواة ريا�ضة الغولف اال�ضتمتاع بلعبة اأو اثنتني يف واحدة 

كوتا  يف  اخلالبة  املناظر  ذات  الغولف  مالعب  من  العديد  من 
كينابالو، بيوفورت، كودات، تاواو وكوندا�ضاجن. وُتعرف �ضباح اأي�ضًا 
بكونها واحدة من اأرقى وجهات االإبحار يف جنوب �ضرق اآ�ضيا، حيث 
تتميز بالكثري من املرا�ضي املجهزة جيدًا ونوادي اليخوت مثل مرفاأ 
لليخوت  لليخوت، نادي �ضانداكان  �ضوتريا مبارينا، نادي كينابالو 

ونادي تاواو لليخوت.

املنتجعات  تقع  حني  يف  كينابالو،  كوتا  يف  رئي�ضي  ب�ضكل  واملوؤمترات  املعار�ض  مبرافق  واملجهزة  الدولية  جنوم  اخلم�ضة  فئة  فنادق  تقع 
واأماكن  ال�ضغرية  والفنادق  واملوتيالت  معقولة  باأ�ضعار  البدائل  اأي�ضًا  تتوفر  كما  وكارامبوناي.  اآرو  تاجنوجن  اأ�ضا�ضي يف  ب�ضكل  الفاخرة 
ال�ضيافة يف جميع اأنحاء الدولة. اأما املنتجعات الطبيعية اأو النزل التي تقع يف و�ضط الطبيعة ال�ضاحرة، تتوفر اأي�ضًا يف املناطق النائية يف 
الغابات. وترتاوح اأماكن االإقامة يف جزر �ضباح من ال�ضاليهات اإلى املنتجعات ال�ضاطئية، با�ضتثناء �ضيبادان، حيث ميكن ترتيب الرحالت 

اليومية بالقرب من مابول اأو كاباالي.

�شاي �شباح خاٍل من العنا�شر الكيمائية %100، 
ويعترب الوحيد  الأ�شلي والطبيعي يف حدائق بورنيو ، 

بل ويف اأماكن قليلة من العامل.

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:
Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Kota Kinabalu International Airport Terminal 1  +6088 413 359
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الحدود الوطنية

الحدود تقسيم
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ُتعرف والية �ضراواك با�ضم »اأر�ض اأبو قرن«، اأي ذي املنقار ال�ضخم، 
وتعترب هي االأ�ضخم يف ماليزيا. وحتظى �ضراواك باملناظر اخل�ضراء 

ال�ضا�ضعة مع كنوز هائلة من الرثوات الطبيعية التي ت�ضمل مناذج معقدة من 
الكهوف واحلياة الربية الغريبة والغابات اخل�ضراء املطرية التي حتتوي 

على بع�ض النظم االإيكولوجية االأكرث تنوعًا والنادرة جدًا يف العامل. 
وي�ضكن هذه الوالية ما ال يقل عن 28 جمموعة عرقية، ف�ضاًل عن كونها 

مزيجًا للثقافات واأ�ضاليب احلياة املختلفة.

ســراواك
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أماكن تستحق الزيارة

حديقة جونوجن مولو الوطنية
مريي

)موقع الرتاث العاملي(
الدنيا  عجائب  من  كنزًا  تعترب  فاإنها  العاملي،  للرتاث  موقعًا  كونها 
الطبيعية، والتي ت�ضمل �ضبكات معقدة للكهوف وتكوينات جيولوجية 
احليوانات  من  االأن���واع  الآالف  موطنًا  احلديقة  تعترب  كما  ن��ادرة. 
ال�ضم�ض وب�ضاتني الفاكهة الربية. وت�ضمل معامل  والنباتات مثل دب 
اأنها  كما  العامل،  يف  كهفية  وغرفة  كهفي  ممر  اأك��رب  فيها  اجل��ذب 
اإلى متوج احلجر اجلريي  اآ�ضيا، باالإ�ضافة  اأطول كهف يف  حتت�ضن 
احلاد والت�ضكيالت اجليولوجية التي ت�ضبه الناحية اجلانبية للرئي�ض 

االأمريكي ال�ضابق اأبراهام لينكولن.

تعترب �شراواك اأكرب غرفة كهفية يف العامل، حيث ميكنها 
ا�شتيعاب نحو 40 طائرة بوينغ  من طراز 747.
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واجهة كوت�ضينغ البحرية
كوت�ضينغ

تعترب الواجهة املثالية للتنزه اأثناء غروب ال�ضم�ض، ويحيط الواجهة 
منظر رائع على البحر من جهة واملباين الرتاثية الفخمة من جهة 
نحو  املدينة  يف  الرئي�ضية  اجل��ذب  مناطق  بع�ض  تبعد  كما  اأخ��رى. 
باخرة  ومبنى  ال�ضيني  التاريخ  متحف  مثل  املتنزه،  من  مرت   900

�ضراواك وبرج ال�ضاحة والبازار الرئي�ضي.

متحف �ضراواك
كوت�ضينغ

اإلى  باالإ�ضافة  الفيكتوري،  الطراز  على  فخم  مبنى  يف  املتحف  يقع 
ذلك فاإنه يعمل على توثيق تاريخ وثقافات �ضراواك. ومع املعرو�ضات 
الدولة االثنوغرافيا وتاريخها الطبيعي وكذلك احلرف وال�ضناعات 
يف  الغني  ال��رتاث  عرب  رحلة  يف  ي��اأخ��ذك  املتحف  ف��اإن  البرتولية، 

�ضراواك.

قرية �ضراواك الثقافية
داماي

ُتو�ضف باأنها »املتحف احلي«، كما اأنها تقوم بعر�ض امل�ضاكن واأمناط 
تقع  �ضراواك.  يف  الرئي�ضية  العرقية  للمجموعات  التقليدية  احلياة 
احلائز  املعلم  هذا  يعترب  حيث  �ضانتوبوجن،  جبل  �ضفح  على  القرية 
على جائزة اأي�ضًا مكانًا النعقاد مهرجان مو�ضيقى الغابات املطرية 
االأداء  عليها  ال�ضوء  ي�ضلط  التي  املعامل  ه��ذه  بني  وم��ن  ال�ضعبية. 

الثقايف الذي يقام مرتني يوميًا.

حديقة باكو الوطنية
كوت�ضينغ

تتمتع  فهي  ذلك  عن  ف�ضاًل  العا�ضمة،  عن  كثريًا  احلديقة  تبعد  ال 
كما  اجلميلة.  ال�ضخرية  والتكوينات  اخلالبة  الطبيعية  باملناظر 
مثل  النادرة  احليوانات  اأن��واع  لبع�ض  موطنًا  اأي�ضًا  احلديقة  تعترب 

قرود امللملة وقرود االأوراق، وكذلك اأكرث من مائة نوع من الطيور.

�شراواك باحت�شانها لأكرث من حديقة وطنية، مما 
مييزها عن اأي ولية اأخري يف ماليزيا.
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مازال هناك الكثري  يف  �ضراواك
كوت�ضينغ

- جولة �ضراواك النهرية
- جممع �ضراواك ال�ضياحي

- البازار الرئي�ضي
- معبد توا بيك كونغ

- جامع كوت�ضينغ
- جامع الوالية

- متحف القطة
- متحف �ضراواك

- ميدان نياجا �ضاتوك
- �ضالالت كوت�ضينغ
- املتحف االإ�ضالمي

- متحف التاريخ ال�ضيني
- متحف الن�ضيج

- متحف تون جوجاه بوا كومبو
- متحف االأخ�ضاب

- متحف كوت�ضينغ االأرا�ضي الرطبة الوطني
- مزرعة جونغ للتما�ضيح

- م�ضنع اأباريق باداوان وحديقة االأوركيد
- حديقة كوباه الوطنية

- حديقة تاجنوجن داتو الوطنية
- ال�ضيافة يف عب�ض، كامبوجن بانغليما �ضيمان

-  مركز االأعمال �ضاتوك

داماي و�ضانتوبوجن
- ال�ضواطئ

- منتجعات الغولف
- جولة �ضانتوبوجن الربية

- ال�ضيافة يف �ضانتوبوجن

حديقة جونوجن جادينج الوطنية

جوالت ايبان يف املنزل الطويل  
)باتانغ اأي، ليماناك و�ضكراجن(

ماتانغ
- مركز ماتانغ الربي
- املنتزه الوطني كوبا

مريي
- حديقة نياه الوطنية

- جراند ال�ضيدة لعجوزة
)اأول بئر للنفط يف مريي(

- جزيرة فر�ض البحر
- لوكونيا �ضولز

- حديقة مريي العامة
- مدينة مريي فان

- حديقة المبري مرتفعات الوطنية
- منتزه خليج لواك

- معبد ليان هوا �ضان
- حديقة لواجان بونوت الوطنية

- مرتفعات باريو

بادوان
- منتجع مرتفعات بورنيو

- منزل اأناه راي�ض الطويل

- ال�ضيافة يف كامبوجن دار االإ�ضالم بيلمبينج

 حديقتا بوالو تاالجن 
وبوالو �ضاتاجن الوطنيتني

مركز �ضيمينجوه للحياة الربية

�ضيبو
- منتزه ريجانغ
- حديقة مي�ضت

- معبد املهند�ضة اآن توا بيك كونغ
- �ضوق �ضيبو

- بلدة �ضونغاي مرياه
- حديقة بوكيت اأوب يوبيل

�ضري امان
- حديقة باتانغ اأي الوطنية

- �ضفاري البيت الطويل

بينتولو
- حديقة �ضيميالجو الوطنية

- لوجنهاو�ض �ضفاري

ليمباجن
- مرتفعات باريو

- ينبوع مريارب احلار
- مرتفعات با كيالالن

التسوق
العرقية،  اليدوية  ت�ضتهر �ضراواك مبجموعة متنوعة وكبرية من احلرف 
وخا�ضة تلك امل�ضنوعة با�ضتخدام خرز �ضراواك امللون ون�ضيج بوا كومبو. 
الهدايا  من  املتميزة  العرقية  بت�ضميماتها  �ضراواك  مزهريات  وتعترب 
الثقافية هي  العنا�ضر  االأماكن ملتابعة  اأف�ضل  ال�ضعبية. وتعترب  التذكارية 
بافيلون يف  �ضاراكاف  البحرية،  كوت�ضينغ  واجهة  بازار  الرئي�ضي،  البازار 

�ضارع تابوان ومركز �ضراواك للحرف اليدوية يف برج رواند وكذلك على 
طول �ضارع بادوجنان و�ضارع بيري�ضني و�ضارع الهند. وتقع معظم مراكز 
مول  مثل  كوت�ضينغ  يف  العاملية  املاركات  خمتلف  حتت�ضن  التي  الت�ضوق 
وجممع  مرتفعاتز  ومول  للت�ضوق  ماجي�ضتك  ريفري�ضايد  وجممع  �ضربينغ 

بوليفارد للت�ضوق.

تناول الطعام
تتميز عرو�ض �ضراواك املحلية بكونها غريبة ولذيذة. وت�ضمل اأطباق املاأكوالت التي ينبغي تذوقها الك�ضا �ضراواك، مي كولوك، بوبور بيدا�ض، مانوك بانو�ض، 
اأي�ضًا منتجًا رئي�ضيًا للفلفل، االأنانا�ض  اأوماي، تابالوي وايكان تريبوك ما�ضني )�ضمك ال�ضابل طويل الذيل اململح(. وتعترب �ضراواك  كعكة �ضراواك الير، 
واأع�ضا�ض ال�ضويفليت العالية. وميكن العثور على املاأكوالت البحرية الطازجة بوفرة على طول املناطق ال�ضاحلية مثل داملي و�ضانتوبوجن. كما تتخ�ض�ض 

مرتفعات كيالبيت يف اإنتاج اأرز الباريو، يف حني تتخ�ض�ض باكيالالن يف اإنتاج التفاح. كما متتلك كوت�ضينغ اأكرب ت�ضكيلة وا�ضعة من املاأكوالت العاملية.



الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

الريا�ضية  االأح����داث  م��اب��ني  ���ض��راواك  يف  االحتفاليات  ت���رتاوح 
اأكرب  واالحتفاليات الثقافية املتنوعة. ويعترب مهرجان جاواي من 

االحداث الثقافية التي يتم االحتفال بها على م�ضتوى الوالية. 

ت�ضجل عددًا كبريًا من احل�ضور  التي  املو�ضيقية  املهرجات  وت�ضم 
كل عام مهرجان مريي الدويل للجاز ومهرجان املو�ضيقى الدويل 
باليه  �ضفاري  مثل  الريا�ضية  االأح��داث  وكذلك  املطرية،  للغابات 

كابيت و�ضراواك ريجاتا.

الدولية يف  الغولف  الكثري من مالعب  اإلى ذلك، يوجد  باالإ�ضافة 

�ضراواك  مثل  الغولف  العبي  طلبات  لتلبية  �ضراواك  اأنحاء  جميع 
داماي  وملعب  للغولف  بينتولو  ونادي  جايا  برتا  يف  للغولف  كالب 
منتجع  يف  وجنجل  للغولف  هورنبيل  ونادي  �ضانتوبوجن  يف  للغولف 
ملمار�ضة  �ضعبية  بقعة  دام��اي  �ضاطئ  ويعترب  بورنيو.  مرتفعات 
املاء، يف حني  والتزلج على  االأم��واج  املائية مثل ركوب  الريا�ضات 
الوطنية  واملتنزهات  اخل�ضبة  الطبيعية  الدولة  حمميات  تعترب 
ت�ضتهر  كما  الغابات.  لرحالت  مثاليًا  مكانًا  املناظر اخلالبة  ذات 
عرو�ض  وم�ضاهدة  كوت�ضينغ  يف  النهرية  باجلوالت  اأي�ضًا  �ضراواك 
التي  االأن�ضطة  اأ�ضهر  من  تعترب  والتي  �ضانتوبوجن،  يف  ال��دالف��ني 

ت�ضتقطب ال�ضياح والزوار.

ميكنك العثور على فنادق فئة اخلم�ضة جنوم واملنتجعات حول مدينة كوت�ضينغ وداماي و�ضانتوبوجن. كما ميكنك اأي�ضًا العثور على بع�ض 
احلدائق الوطنية يف �ضراواك التي تتميز بتوفر اأماكن لالإقامة بها اأي�ضًا بدءًا من منتجعات الغابة وحتى ال�ضاليهات الب�ضيطة، والتي تتميز 
بوقوعها دون غريها بالقرب من املتنزهات الوطنية جونوجن مولو وباتاجن اأي. ولال�ضتمتاع ب�ضيء خمتلف وممتع، فاإنه ميكنك االإقامة مع 

العائالت يف �ضانتوبوجن وكامبوجن دار االإ�ضالم بيلمينج بباداوان وكوت�ضينغ كامبوجن باجنليما �ضيمان.

88

ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:
Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Kuching International Airport +6082 627 742
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تعترب البوان واحدة من ثالثة اأقاليم موجودة يف ماليزيا، والتي ت�ضم 
اجلزيرة الرئي�ضية يف البوان و�ضتة جزر حميطة بها. ومع مرفاأ البون 

املزدهر املعفي من ال�ضرائب اجلمركية، فاإنه ُيطلق عليها »لوؤلوؤة بورنيو«، 
ف�ضاًل عن متتعها بو�ضع مرموق، باعتبارها مركزًا دوليًا لالأعمال التجارية 

واملالية. وتعترب البوان بقعة رائعة وناب�ضة باحلياة مع وجود مواقع 
الغو�ض املذهلة ومراكز الت�ضوق املعفاة من ال�ضرائب واملرافق التجارية 

الوا�ضعة واآثار احلرب العاملية الثانية.

البـــوان
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أماكن تستحق الزيارة

اأُطلق على لبوان خالل الحتالل الياباين، ا�شم 
ميدا�شيما اأو جزيرة ميدا، ن�شبه اإىل  القائد 

الأعلى الياباين يف بورنيو.

الن�ضب التذكاري للحرب العاملية الثانية
�ضارع تاجنوجن باتو

املثوى  يعد  اأنه  كما  ماليزيا،  يف  نوعه  من  االأك��رب  هو  اُلن�ضب  هذا  يعترب 
احلرب  خ��الل  حتفهم  لقوا  الذين  اجلنود  من   3،908 حل��وايل  االأخ��ري 
الذكرى،  ليوم  الرئي�ضي  املكان  فهو  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�ضافة  الثانية.  العاملية 
وهو االحتفال ال�ضنوي الذي تقام يف املرا�ضم والتقاليد الع�ضكرية الكاملة 

لتكرمي هوؤالء االأبطال.

الن�ضب التذكاري لنقطة اال�ضت�ضالم
كامبوجن الياجن – الياجنان

اإلى املكان الذي ا�ضت�ضلم فيه جي�ض جنوب اليابان  ترمز هذه النقطة 
ال�ضابع والثالثون للقوات االمرباطورية االأ�ضرتالية التا�ضعة يف العا�ضر 
العاملية  احلرب  نهاية  على  يدل  مما   ،1945 لعام  �ضبتمرب  �ضهر  من 
الثانية يف بورنيو. وقد اأُعيد اإطالق هذا الن�ضب يف عام 2011. ويعترب 
ا�ضتقالل  اأجل  من  حاربوا  الذين  للجنود  ذكرى  مبثابة  الُن�ضب  هذا 

بورنيو والو�ضول اإلى نهاية احلرب.
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حديقة البوان البحرية
 اجلزر اجلميلة وال�ضواطئ هي جزء من امل�ضهد الطبيعي لوالية البوان. 
ويحيط باجلزر الثالث حلديقة البوان البحرية – كورامان، رو�ضوكان 
ف�ضاًل  املرجانية،  وال�ضعاب  البلورية  املياه  بي�ضار-  ورو�ضاكان  كي�ضيل 
عن اأربعة مواقع للغو�ض، مما يجعل منها بيئة مثالية ملمار�ضة اأن�ضطة 

الغو�ض. 

حديقة ال�ضالم
كامبوجن الياجن – الياجنان

تعترب حديقة ال�ضالم الهادئة يف كامبوجن الياجن – الياجنان رمزًا لل�ضالم 
امل�ضذبة.  الطبيعية  واملناظر  اليابانية والربك  الذي مييز اجل�ضور  والوئام 
وتعترب هذه احلديقة حتية الأولئك الذين �ضحوا بحياتهم يف بورنيو خالل 

احلرب العاملية الثانية.

املدخنة
تاجنوجن كوبوجن

ما زالت املدخنة احلمراء املبنية يف تاجنوجن كوبوجن لغزًا حتى يومنا هذا، 
حيث جنهل �ضبب بنائها يف املا�ضي. �ضواء كان ذلك جزءًا من الق�ضر الغري 
بقاء هذا  هو  املوؤكد  الوحيد  ال�ضيء  فاإن  العابرة،  لل�ضفن  منارة  اأو  مكتمل 
الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 106 اأقدام من اأكرب مناطق اجلذب يف البوان.

�شاعد حطام ال�شفن املوجود يف مياه لبون، 
على اأن ت�شبح اجلزيرة املركز الرئي�شي للغو�ض.
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مازال هناك الكثري  يف  البوان
- احلديقة النباتية

من  ب��دءًا  كم   9 ح��وايل  ال�ضاطئ  )ميتد  املتحدة  االأم��م  �ضاطئ   -
�ضاطئ باتو مانيكار وحتى �ضاطئ �ضونغاي مريي(

- متحف البوان
- متحف البوان البحرية
- حديقة البوان للطيور

- �ضاحة البوان
- �ضاحة التاريخ

- نفق تاجنوجن كوبوجن

- جزيرة بابان
- جامع جاميك اأن نور )جامع الدولة(

- ال�ضيافة )قرية باتو باتو املائية الثانية، قرية بوكيت كودا وقرية 
�ضونغاي البو(

- معبد االألهة الثمانية ال�ضيني
- معبد البوان جورداوارا  �ضهيب / �ضيخ

- العطلة االأ�ضبوعية يف تامو  يف مم�ضي البوان
- بازار البوان

- معر�ض فنون البوان

التسوق
مع ميناء البوان املعفي من ال�ضرائب، فاإن مركز ت�ضوق البوان يعترب االأكرب جذبًا للزوار. وت�ضمل مناطق الت�ضوق ال�ضعبية �ضارع اأوك اأوانغ 
بي�ضار، حمطة العبارات وجممع بارك املايل. ومن اأمثلة الب�ضائع املعفاة من ال�ضرائب التي ميكن للزوار �ضراوؤها هي امل�ضروبات والتبغ 

والعطور واملن�ضوجات واالأجهزة الكهربائية.

تناول الطعام
تتميز هذه املنطقة بوفرة املاأكوالت البحرية الطازجة واالأ�ضماك 
واملحار و�ضرطان البحر واجلمربي واحلبار وجراد البحر، والتي 

ميكنك العثور عليها يف البوان، حيث يتم طهيها باأ�ضاليب عدة 
ومتنوعة. وال ميكن تفويت املاأكوالت املحلية ال�ضهية يف البوان والتي 

ت�ضمل بودينغ جوز الهند الفريد من نوعه امل�ضنوع من ماء بخار 
جوز الهند واجليلي والالمبان والبوجنوجن واجليلوروت.



الفعاليات واالستجمام

اإلقامة

الرئي�ضي  املكان  املائية  للريا�ضات  ال��دويل  الب��وان  جممع  يعترب 
�ضهر  يف  ع��ام  كل  وُيقام  املائية.  الريا�ضات  واأن�ضطة  للفعاليات 
يقام هنا  ال�ضيد(، كما  املائي )كرنفال  اأبريل، مهرجان ماليزيا 
خمتلف  ي�ضم  وال��ذي   ،)LISC( بالبوان  ال��دويل  البحر  حتدي 
امل�ضابقات مبا يف ذلك حتدي كرو�ض لقناة ال�ضباحة وبطولة البوان 
جزيرة  ج��والت  وحت��دي  الكاياك  ق��وارب  و�ضباق  لل�ضيد  الدولية 

كاياك.

نوفمرب، حيث   11 االأقرب من  االأحد  يوم  الذكرى  وتقام منا�ضبة 
يعترب هذا اليوم حدثًا �ضنويًا مهمًا. كما يجتمع املئات من قدامى 
املحاربني يف احلرب من جميع اأنحاء العامل �ضنويًا يف حفل اُلن�ضب 
التذكاري للحرب العاملية الثانية يف البوان بالزي الع�ضكري الكامل 
وتوفر  لقوا حتفهم يف احلرب.  الذين  للجنود  االحرتام  كنوع من 
لهواة  مثالية  ترفيهية  م�ضاحة  الت�ضع  احلفر  ذات  الغولف  مالعب 
الغولف، يف حني توفر اجلزر املوجودة حول البوان مالعب مثالية 

لهواة التزلق على املياه وممار�ضة ريا�ضة الغو�ض.

واملوؤمترات واملعار�ض )MICE(، ف�ضاًل عن  الكاملة واحلوافز  ت�ضمل مرافق االجتماعات  التي  االأعمال،  الفنادق بدرجة رجال  تتوفر 
اأماكن االإقامة الب�ضيطة. كما يتوفر منتجع ال�ضاطئ، يف حني تتوفر اأماكن ال�ضيافة مثل قرية باتو باتو املائية الثانية وقرية بوكيت كودا 

وقرية �ضونغاي البو التي تقدم بدياًل منع�ضًا خليارات االإقامة االقت�ضادية، والتي تتيح اأي�ضًا للزوار جتربة حياة كامبونغ.
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ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال على:

Tourism Malaysia Tourist Information Centre
Labuan    +6087 423 445
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ال�ضم�ض والبحر والرمال
مع املناخ اال�ضتوائي الذي تتمتع به هذه البالد طوال العام، فاإن 
بالعطلة  لال�ضتمتاع  املنطقة  وجهات  اأف�ضل  من  تعترب  ماليزيا 
اجلزر  ببع�ض  ماليزيا  وتفتخر  وال��رم��ال.  والبحر  ال�ضم�ض  مع 
مالكا  م�ضيق  بها  يحيط  حيث  املنطقة،  يف  الرائعة  وال�ضواطئ 
يف  اأندامان  وبحر  ال�ضرق  يف  اجلنوبي  ال�ضني  وبحر  الغرب  يف 

�ضمال غرب البالد.

التي ترتاوح  وتعترب ماليزيا موطنًا ملئات من اجلزر اال�ضتوائية 
ومع  البدائية.  اجل��زر  واإل��ى  بال�ضكان  املكتظة  الياب�ضة  مابني 
املوجودة  اخلالبة  الطبيعية  واملناظر  النقية  الرملية  ال�ضواطئ 
مثاليًا  مكانًا  توفر  فاإنها  املنطقة،  بها  حتظى  التي  امل��اء  حتت 
النكاوي  تعترب  كما  الغو�ض.  وحمبي  املياه  على  التزلج  لهواة 
للحدائق  موطنًا  قدح«،  والية  »جوهرة  ا�ضم  عليها  يطلق  والذي 
اجليولوجية العاملية، ف�ضاًل عن امتالكها ل�ضحر الطبيعة الذي 
قلما يوجد مثيل له على االإطالق. وتعترب جزر تريينجانو، وهي: 
اأكرث  من  وتينجول،  كابا�ض  تينغا،  الجن  بريهينتيان،  ري��داجن، 
البي�ضاء  الرملية  ال�ضواطئ  حيث   املنطقة،  يف  املذهلة  املناطق 

وتعترب  ال�ضم�ض.  كو�ضوح  الوا�ضحة  الغنية  املرجانية  وامل��ي��اه 
اأف�ضل  من  واحدة  بهاجن  يف  الوحيدة  اجلزيرة  تيومان،  جزيرة 
االأماكن التي ميكن ق�ضاء العطالت فيها بعيدًا عن ال�ضو�ضاء، 
ويف الوقت نف�ضه اال�ضتمتاع برثوة من اجلمال الطبيعي والعجائب 

املوجودة حتت املياه.

ال�ضواطئ  من  بالعديد  ماليزيا  على  وج��ل  عز  اهلل  اأنعم  لقد 
اخلالبة على طول �ضواحلها، وخا�ضة على ال�ضاحل ال�ضرقي. كما 
حتظى �ضواطئ بهاجن وتريينجانو اخلالبة مثل ت�ضرياتنغ، تيلوك 
على  ت�ضاعد  باأجواء  اأبانغ  ورانتو  جارا  تاجنوجن  ت�ضيمبيداك، 
الهدوء واال�ضرتخاء، مع العديد من اخللجان املنعزلة واخلا�ضة. 
وتوفر �ضواطئ النكاوي املثالية مثل تاجنوجن رو وخليج بوراو بيئة 
مثالية ملمار�ضة الريا�ضات املائية، يف حني تتمتع �ضواطئ بينانغ 
مع  كبرية  ب�ضعبية  فريينغاي  وباتو  باهانغ  تيلوك  مثل  ال�ضمالية 
ال�ضواطئ  تعترب  ذلك،  اإلى  وباالإ�ضافة  زوارها.  وكذلك  �ضكانها 
االأخرى مثل ميناء ديك�ضون، دي�ضارو، تاجنوجن اأرو وداماي من 

االأماكن ال�ضعبية املعروفة بالهدوء واالبتعاد عن ال�ضو�ضاء.

ياأتي الزوار اإىل ماليزيا الأ�ضباب عدة. وب�ضرف النظر عن 
امل�ضاهد املعتادة ملعامل املدينة، فهناك اأي�ضًا اأولئك الذين 

يقومون بزيارة هذا البلد لغر�ض معني. كما تتوفر جمموعة 
كبرية ومتنوعة من اجلوالت املتخ�ض�ضة من خالل منظمي 

الرحالت ال�ضياحية ووكالء ال�ضفر. و�ضواء كنت ترغب 
يف الت�ضوق اأواملغامرة اأو اال�ضرتخاء وال�ضعور بالرفاهية 
والدالل، فاإن ماليزيا ت�ضمن لك تلبية احتياجاتك كافة.

مالـيـزيـــا: 
وجهتك 

لالستمتاع 
بعطلتك
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الغو�ض
كونها من اأغنى االأماكن البيئية حتت املاء يف العامل، فقد اأنعم 
اهلل عز وجل على ماليزيا بالعديد من احلدائق البحرية، والتي 
املاء.  حتت  مزدهر  بيئي  ونظام  ممتازة  بروؤية  منها  كل  تتميز 

وتقع اأف�ضل مواقع الغو�ض يف مياه تريينجانو و�ضباح.

االأولى  الغرفة  النكاوي  يف  البحرية  بايار  بوالو  حديقة  ومتتلك 
والوحيدة من نوعها يف البالد لال�ضتمتاع مب�ضاهدة املناظر حتت 
لال�ضتمتاع  ال�ضباحة  الذين ال ميكنهم  الأولئك  ُتتيح  والتي  املاء، 
حديقة  متتلك  كما  الغرفة.  ه��ذه  يف  ب��اآم��ان  اخلالبة  باملناظر 
ريداجن البحرية يف تريينجانو اأكرب جمموعة متنوعة من ال�ضعاب 

املرجانية والعديد من مواقع الغو�ض.

ت�ضتهر حديقة البوان البحرية مبواقع احلطام البحري، مبا يف ذلك 
حطامني من خملفات احلرب العاملية الثانية. وتعترب حدائق �ضباح 
البحرية – حديقة بوالو تيجا، حديقة تونكو عبد الرحمن وحديقة 
جزر ال�ضالحف – من مواقع الغو�ض ذات ال�ضهرة العاملية التي تعج 
مبجموعة متنوعة وملونة من االأن��واع البحرية. وال تقل املتنزهات 
البحرية االأخرى  جمااًل على حد �ضواء مثل جزيرة تيومان البحرية، 

حديقة جوهور البحرية وحديقة تاالجن – �ضاتاجن الوطنية.
ومع التنوع البيولوجي البحري الذي تنعم به ماليزيا، فاإن جزر 

وحديقة  كاباالي  الياجن،   – الياجن  مابول،  �ضيبادان،   – �ضباح 
تونكو عبد الرحمن البحرية – معروفة على نطاق وا�ضع لكونها 
من اأف�ضل مواقع الغو�ض يف املنطقة. وتقع بوالو �ضيبادن يف قلب 
يف  البحرية  املوائل  اأغنى   – والهادي  الهندي  املحيطني  حو�ض 
يف  الغو�ض  مواقع  اأف�ضل  من  كواحدة  ت�ضنف  والتى   – العامل 
العامل. وقد حازت كل من كاباالي ومابول على �ضعبية متزايدة 
الأن�ضطة »غو�ض الوحل« – وهو م�ضطلح غو�ض ي�ضتخدم لو�ضف 

البحث عن االأنواع البحرية النادرة والغريبة ال�ضغرية. 

وتعترب جزيرة بانكور لوت، مملوكة للقطاع اخلا�ض، ف�ضاًل عن 
كما حتظى اجلزر  العامل.  الفاخرة يف  الوجهات  اأحدى  كونها 
املاليزية االأخرى ب�ضحرها اخلا�ض وطابعها الفريد مثل بانكور، 
�ضيبو، راوا واأور، والتي ال تتميز �ضيئًا عن مثيالتها يف اجلمال 

وال�ضحر.

املغامرات البيئية
العجائب  م��ن  هائلة  ب��رثوة  ماليزيا  على  وج��ل  ع��ز  اهلل  اأن��ع��م 
الطبيعية، حيث تعترب ماليزيا الوجهة ال�ضياحية البيئية املعروفة. 
فاإن ذلك  الوعرة،  املورقة وت�ضاري�ضها  وبف�ضل غاباتها املطرية 
يجعلها من اأف�ضل االأماكن للمغامرات البيئية. كما تعترب الغابات 
الطبيعية  الكنوز  من  ماليزيا  يف  املوجودة  املطرية  اال�ضتوائية 
املحفوظة جيدًا. وتتوفر املتنزهات الوطنية بكرثة، حيث تتميز 
كل واحدة بعدد متنوع ومذهل من النباتات واحليوانات، ف�ضاًل 
عن املناظر الطبيعية الرائعة، والتي توفر مكانًا مثاليًا ملجموعة 

متنوعة من مالحقات املغامرات البيئية.
احلدائق  اأك��رب  م��ن  ماليزيا  يف  نيجارا  ت��ام��ان  حديقة  وتعترب 
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حيث  ال��ع��امل،  يف  املطرية  الغابات  واأق���دم  ال��دول��ة  يف  الوطنية 
يرجع وجودها الأكرث من 130 مليون عام. كما اأنها تعد موطنًا 
جزيرة  �ضبه  يف  القمم  اأعلى  من  تعترب  التي  طحان،  جلونوجن 

ماليزيا وكذلك اأطول مم�ضى يف العامل.

املاليزي  الرتاث  موقع   – �ضباح  يف  كينابالو  حديقة  تعترب  كما 
ن�ضف  اأك��رث من  على  يحتوي  اإن��ه  ُيقال  وال��ذي   – االأول  العاملي 
االأنواع النباتية املزهرة يف العامل، مبا يف ذلك زهرة الرافلي�ضيا 
)جبل  كينابالو  جونوجن  اأي�ضًا  هنا  يقع  كما  الغريبة.  الرائعة 
كينابالو( – واحدة من اأعلى القمم يف جنوب �ضرق اآ�ضيا- والتي 

ت�ضكل حمور احلديقة. 
يف  الوطنية  احل��دائ��ق  م��ن  ع��دد  اأك��رب  ���ض��راواك  متتلك  كما 

وموقع  الوطنية  مولو  جونوجن  حديقة  ذلك  يف  مبا  ماليزيا، 
من  تعترب  التي  الوطنية  نياه  وحديقة  االآخر  العاملي  الرتاث 
ل�ضل�ضلة مذهلة  تعترب موطنًا  اأنها  املهمة. كما  االأثرية  املعامل 
كما  النادرة،  اجليولوجية  والتكوينات  اجلريية  الكهوف  من 
باأكرب  تتميز  التي  الوطنية  اأي�ضًا حديقة جونوجن مولو  متتلك 
غرفة كهفية يف العامل وهي غرفة �ضراواك، حيث يوجد بها 
كلري  كهوف  ا�ضم  عليه  ويطلق  العامل  يف  كهفي  ممر  اأط��ول 
ووتر. وت�ضم حديقة نياه الوطنية اثنني من املعامل التاريخية 
تتميز  كما  امل��ل��ون.  والكهف  االأك��رب  الكهف  وهما  الوطنية 
باأنها  قدح،  والية  مياه  يف  ا�ضتوائية  جزيرة  بكونها  النكاوي، 
موطن للحديقة اجليولوجية العاملية االأولى من نوعها، حيث 
اجليولوجي  وتراثها  اجليولوجية  احلديقة  هذه  تاريخ  يرجع 

اإلى اأكرث من 500 مليون عام. 

لرحالت  مثالية  ماليزيا  يف  الطبيعية  التنزه  م�ضارات  وتعترب 
الرحالت  من  كل  البالد  يف  املوجودة  االنهار  وتنا�ضب  الغابة. 
متفاوتة  درج��ات  مع  البي�ضاء  االأم��واج  ركوب  واأن�ضطة  النهرية 
واجلدران  من اجلروف  الكثري  اأي�ضًا  يوجد  كما  ال�ضعوبة.  من 
يف  الرغبة  وت���زداد  ال�ضخور.  مت�ضلقي  الإر���ض��اء  ال�ضخرية 
يف  تتواجد  التي  ال�ضعبة  القمم  مع  تطرفًا  االأك��رث  املغامرات 

جونوجن كينابالو وجونوجن مولو وجونوجن طحان.

وقد �ضاعدت ت�ضاري�ض البالد املتموجة واحلادة يف توفري برامج 
الدراجات  ورك��وب   )4×4( الرباعي  الدفع  لرحالت  مثالية 

الكهوف اجلريية املذهلة  الهائل من  العدد  اجلبلية. ومع وجود 
الكهوف  ا�ضتك�ضاف  اأو  كافينج  اأ�ضبح  فقد  لالهتمام،  واملثرية 
ن�ضاطًا له �ضعبية متزايدة يف ماليزيا. وتوفر الغابات اال�ضتوائية 
املطرية املورقة واملوقع املوجود على م�ضارات الهجرة اال�ضرتالية، 

فر�ضًا كبرية ملمار�ضة اأن�ضطة مراقبة الطيور. 

الثقافة والرتاث
والرتاث  املختلفة  الثقافات  من  غني  ن�ضيج  من  ماليزيا  تتاألف 
م��ن خليط  ه��م  ال��ب��الد  و�ضكان  ال��ذي مت احل��ف��اظ عليه ج��ي��دًا 
من  �ضاحر  مزيج  بني  يجمعون  وهم  خمتلفة  عرقية  اأ�ضول  من 

املاأكوالت املتنوعة واحلرف والتقاليد والهند�ضة املعمارية.
بهم  االأزياء اخلا�ضة  ملاليزيا يف  املتنوع  الثقايف  الرتاث  ويت�ضح 
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ويف ممار�ضاتهم االجتماعية وطرق اال�ضتجمام واحلرف اليدوية 
والطعام واملو�ضيقى وغريها من اأ�ضكال الرتفيه. وال يزال ُينظر 
واملواقع  الرتاثية  املباين  اأ�ضكال  املا�ضي يف  بقايا وخملفات  اإلى 
التاريخية وكذلك االأثار القدمية يف جميع اأنحاء ماليزيا على اأنها 
حمط اإعجاب حتى يومنا هذا، فهي ُتعد ر�ضالة للتذكري بالتاريخ 
تاون ومالكا مبثابة  ُتعد مدن جورج  للبالد. كما  وامللون  الالمع 
متحف حي من نوٍع ما مع املباين الرتاثية واملواقع التاريخية التي 
مت احلفاظ عليها ب�ضكٍل جيد والتي ح�ضلت على مركز اليوني�ضكو 

العاملي للمدينة الرتاثية الراقية يف عام 2000.

ماأكوالتها  ب��وف��رة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ت�ضتهر  اأن��ه��ا  كما 
االأول��ى،  الطعام  ت��ذوق  جنة  هي  ماليزيا  ُتعد  حيث  وم�ضراتها، 
جمموعة  اإل��ى  ت��وؤدي  الثقافات  املتعددة  االإجتماعية  ف�ضورتها 
بطرق  اإع��داده��ا  مت  والتى  ُتقاوم  ال  التى  امل��اأك��والت  من  وا�ضعة 
طهي خمتلفة ومتنوعة وبو�ضفات مت اإختبارها عرب مرور الزمن 
واإنتقلت عرب االأجيال اإلى اأن حتولت اإلى اإ�ضدارات من خلطات 
الكال�ضيكية  لالأطباق  لالإهتمام  مثريًا  تطورًا  ُتعطي  ملاأكوالت 
بها من  والي��ة جمموعة خا�ضة  لكل  اأن  ذل��ك،  اأك��رث من  وما هو 

التخ�ض�ضات مما يجعل بالفعل تناول الطعام مغامرة هنا.

وُت��ع��د احل���رف ال��ي��دوي��ة اجلميلة وال��دق��ي��ق��ة واح���دة م��ن اأك��رب 
املوروثات الثقافية يف ماليزيا، فهي عالية يف جودتها وغنية يف 
كبريًا  وا�ضتح�ضانًا  قبواًل  الفنية  االأعمال  هذه  وُتالقي  تفا�ضيلها 
اليدوية اجلميلة واملن�ضوجات املطبوعة يدويًا  املن�ضوجات  وتظل 
هي اأف�ضل الهدايا التذكارية امل�ضهورة بها، يف حني تعترب �ضناعة 
اخل�ضب واملجوهرات يف البالد هي االأرقى على م�ضتوى العامل، 
الع�ضوية  امل��واد  من  امل�ضنوعة  واحللي  الفخار  �ضناعة  اأن  كما 
واالأعمال اليدوية املعدنية واملالب�ض التقليدية مثل نيونيا كيبايا 

هي اأي�ضًا من االأ�ضياء املطلوبة واملرغوب فيها كثريًا.

لذا فعليك جتربة هذه الثقافة املحلية الفريدة من نوعها مبا�ضرًة 
من خالل االإقامة مع عائلة م�ضيفة يف كامبوجن ماالي اأو ع�ضرية 

لوجنهاو�ض عن طريق برنامج االإقامة يف ماليزيا.

اأي�ضًا  وعليك  وعاداتهم  حياتهم  اأمن��اط  من  املزيد  على  تعرف 
والعرو�ض  االألعاب  مثل  املختلفة  املحلية  االأن�ضطة  يف  بامل�ضاركة 

الثقافية التقليدية.

االأحداث واملهرجانات
العاملي  امل�ضتوى  ذات  الفعاليات  من  ع��ددًا  ماليزيا  ت�ضت�ضيف 
ا�ضتح�ضانًا  نالت  التي  الدولية  االأح��داث  ومن  العام.  مدار  على 
مهرجان   ،GP موتو   ،1 فورموال  الكربى  اجلائزة  �ضباق  كبريًا 
قوارب التنني الدولية، معر�ض النكاوي الدويل البحري ومعر�ض 
على  ماليزيا  و�ضع  والذي  النكاوي  و�ضباق   )  LIMA( الف�ضاء 

خريطة العامل.
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)عيد  راي���ا  ه���اري  مثل  الدينية  باملنا�ضبات  االح��ت��ف��ال  وي��ت��م 
ب�ضكٍل  املجيد  امليالد  عيد  اجلديدة،  ال�ضينية  ال�ضنة  الفطر(، 
للبيوت  العريقة  التقاليد  وُت�ضيف  الوطني،  ال�ضعيد  على  كبري 
حدثًا  ثايبو�ضام  وُيعد  االاإحتفاالت  هذه  اإلى  البهجة  املفتوحة 
االهتمام  من  بكثرٍي  يحظى  وال��ذي  النطاق  وا�ضع  اأخ��ر  دينيًا 
الف�ضوليني  واملتفرجني  امل�ضلني  من  االآالف  ويحت�ضد  عام  كل 
�ضهر  العا�ضر من  القمر يف  فيه  يكتمل  يوم  باتو يف كل  بكهوف 
تاأميل التايالندي مع موكب ملون من امل�ضلني على طول الطريق 
اإلى كهوف املعبد يف عر�ٍض حي من االإميان واالإخال�ض الرا�ضخ.

جاواي  مهرجان  مثل  اأخ��رى  ثقافية  مهرجانات  اأي�ضًا  وهناك 
دياك ومهرجان احل�ضاد الرئي�ضي، الذي يتم االحتفال به من 
كعك  ومهرجاين  و���ض��راواك  �ضباح  يف  االأ�ضليني  ال�ضكان  ِقبل 
انتظارهما  املفعمان باحلياة والذي طال  وتاداو كاماتان  القمر 

كثريًا.

الريا�ضة واالأن�ضطة
متتلك  حيث  ال�ضهرية،  الغولف  للعبة  ومكانًا  مق�ضدًا  مُتثل 
ماليزيا املئات من مالعب الغولف التي تنت�ضر يف جميع اأنحاء 
الدولية،  املعايري  ذات  ال���دورات  من  العديد  وهناك  ال��ب��الد، 
الغابات  و�ضط  اأو  املدينة  قلب  يف  التالل،  على  ال�ضاطىء،  على 
مت  وق��د  نوعها  من  فريدة  للجولف  جتربة  حقًا  اإنها  املطرية، 

ت�ضميم بع�ضها من ِقبل كبار االأ�ضماء على م�ضتوى العامل مثل 
على  للح�ضول  ن��ورم��ان،  وجريج  باملر  واأرن��ول��د  نيكلو�ض  ج��اك 

جتربة جولف غري عادية، قم بتجربة الغولف الليلي.

الفرو�ضية  لريا�ضة  �ضعبيًا  مق�ضدًا  اأي�ضًا  ماليزيا  اأ�ضبحت  لقد 
تنت�ضر  التي  الفرو�ضية  ومراكز  االأندية  من  العديد  وج��ود  مع 
ملجرد  لي�ض  اخليل  رك��وب  اأ�ضبح  وق��د  البالد  اأنحاء  جميع  يف 
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املناطق  لروؤية  و�ضيلة مثرية لالهتمام  ُيعد  اأي�ضًا  ولكنه  الرتفيه 
طول  على  الهادئة  املياه  اأن  كما  البالد،  يف  والنائية  الداخلية 
�ضواطىء ماليزيا وحول جزرها ُتعد مثالية ملجموعة متنوعة من 
الريا�ضات املائية مع وجود عدد من املرا�ضي البحرية واملوانىء 
االإبحار  خدمات  ُتقدم  التي  البالد  اأنحاء  جميع  يف  الرتفيهية 
بالكامل وت�ضمن الر�ضو االآمن وقد اأ�ضبحت اليخوت هي االأكرث 

�ضعبية بني املغامرين.

وهناك اأن�ضطة ترفيهية اأخرى مثل التزلج على املاء والتجديف 
ب�ضعبية  اأي�ضًا  حتظى  والتي  االأم��واج  ورك��وب  الهوائي  والتزلج 
كبرية، وُتعد اأي�ضًا املياه املكتظة بال�ضكان يف ماليزيا هي وجهة 
مف�ضلة لدى ع�ضاق ال�ضيد و�ضواحل �ضباح و�ضراواك هي موطن 
لبع�ض اأرقى اأنواع البلوواتر بينما تقع جزيرة البوان على مقربة 
الريا�ضي  البحر  جممع  ويعترب  الرئي�ضية،  ال�ضيد  مناطق  من 
مع  املائية  الريا�ضات  لع�ضاق  مثريًا  مكانًا  الب��وان  يف  ال��دويل 
ال�ضباحة عرب  مثل حتدي  كل عام  ُتقام  التي  الكربى  االأح��داث 

القنوات والبطولة الدولية لل�ضيد وحتدي جزيرة كاياك.

الت�ضوق
 عندما يتعلق االأمر بالت�ضوق، فاإن ماليزيا تعترب جنة حقيقية، 
فمن  حم��دودة،  ميزانيتك  اأو  راقية  تف�ضيالتك  اأكانت  ف�ضواء 
املرجح اأن جتد كل ما ت�ضتهيه نف�ضك هنا. وفوق كل ذلك، هناك 
ومهرجان  العام  نهاية  ومهرجان  ماليزيا  يف  ميجا  مهرجان 
حيث  عام،  كل  ماليزيا  تنظمه  الذي  لالأحذية  ال��دويل  ماليزيا 

توجد الكثري من ال�ضفقات والعرو�ض اخلا�ضة اأينما ذهبت.

ميكنك العثور على العديد من جممعات ومراكز الت�ضوق املرتامية 
اأن  االأطراف يف املدن الكربى وخا�ضًة كواالملبور، حيث ميكنك 
بوكيت  مثل  مناطق  وهناك  واح��د،  �ضقف  حتت  �ضيء  كل  جتد 
بينتاجن وباجن�ضار والتي ُتعرف باأنها مناطق للت�ضوق وهي ُتقدم 

كل �ضيء من ماركات امل�ضممني وحتى ملحقات الكمبيوتر، وهذه 
املراكز ال ُتقدم منتجات للبيع فقط ولكنها ت�ضم اأي�ضًا جمموعة 

من املطاعم وو�ضائل الرتفيه من البولينغ حتى ال�ضينما.
والنكاوي  تيومان  جزر  يف  ال�ضرائب  من  املُعفى  الت�ضوق  وُيتاح 
ويف  وماليزيا  تايالند  بني  احل��دود  ط��ول  على  وكذلك  والب��وان 

املطارات.
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والهدايا  التقليدية  اليدوية  الذين يبحثون عن احلرف  والأولئك 
التذكارية العرقية فيمكنهم اأن يح�ضلوا عليها يف مراكز احلرف 
مثل  والنهارية  الليلية  املحلية  االأ�ضواق  البالد،  اأنحاء  جميع  يف 
كواالملبور  يف  املركزي(  )ال�ضوق  �ضيني  وب��ازار  ال�ضيني  احلي 
وبازار باياجن يف تريينجانو وهي ُتعد اأماكن عظيمة للعثور على 

بع�ض املنتجات والعرو�ض باأ�ضعار رائعة.

املنتجعات ال�ضحية )�ضبا( 
�ضواء اأكان ذلك على جزيرة ا�ضتوائية اأو يف و�ضط املدينة، فاإن 
ذات  بيئة  وج��ود  مع  العامل  منتجعات  اأف�ضل  من  ُتعد  ماليزيا 
�ضعبية  تزايدت  حيث  مثالية،  ا�ضتوائية  ومرافق  عاملي  م�ضتوى 
موقع ماليزيا كوجهة ومق�ضد للمنتجعات ال�ضحية واأ�ضبح ذلك 

من االأمور املُ�ضلم بها واملتعارف عليها يف جميع اأنحاء العامل.

تقدم  ال��ت��ي  ال�ضحية  املنتجعات  م��ن  ع��دي��دة  اأن����واع  ه��ن��اك 
ومن  البلد  ه��ذه  يف  املتوفرة  العالجات  م��ن  وا�ضعة  جمموعة 
وقد  والفندقية،  اليومية  املنتجعات  هنا  �ضيوعًا  املنتجعات  اأكرث 
�ضريع  ب�ضكٍل  �ضعبية كربى  الطبية  ال�ضحية  املنتجعات  اكت�ضبت 
والعالجات املتوفرة هي من اأ�ضل اآ�ضيوي مثل املاليزي وال�ضني 
معاجلون  بها  ويقوم  والبايل  )�ضيني(  والبرياناكان  والهندي 

مدربون وتتكون القائمة اخلا�ضة بهذه املنتجعات ب�ضكٍل اأ�ضا�ضي 
من االأع�ضاب واملكونات املنتجة حمليًا.

تقدم العديد من املنتجعات، وخا�ضُة تلك التي مت اإن�ضاوؤها باقات 

العالجات  من  كاملة  وجمموعة  ال�ضبا  من  خمتلفة  وجمموعات 
ال�ضعر  وع��الج  اجل�ضم  لكامل  التدليك  اأو  امل�ضاج  ت�ضمل  والتي 
وحمامات  البخار  وحمامات  وال�ضاونا  واملانيكري  والباديكري 

الطني وتق�ضري الب�ضرة واجل�ضم.
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»ماليزيا بيتي الثاين«
التي  الدول  ملواطني  مفتوحًا  الثاين«  بيتي  »ماليزيا  برنامج  ُيعد 
حيث  واجلن�ض،  ال��ع��رق  ع��ن  النظر  بغ�ض  ماليزيا  بها  تعرتف 
رغبوا  طاملا  ماليزيا  يف  بوقتهم  لال�ضتمتاع  الفر�ضة  لها  ُتقدم 
ذلك، من خالل منح رخ�ضة بالزيارة االجتماعية الأكرث من فرد 
والقابلة للتجديد للم�ضاركني الناجحني والتي ت�ضمح لهم باح�ضار 
واالآب��اء  عامًا   21 �ضن  دون  املتزوجني  غري  واالأطفال  اأزواجهم 

واالأمهات فوق �ضن 60 عامًا.

التعليم
من  ال��ع��دي��د  وج���ود  م��ع  متطور  تعليمي  ن��ظ��ام  ماليزيا  متتلك 
املوؤ�ض�ضات التعليمية عالية اجلودة من املدار�ض الدولية اإلى فروع 
اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  االإجنليزية  اللغة  وت�ضتخدم  الدولية،  اجلامعات 
من  وهناك عدد  املوؤ�ض�ضات،  هذه  للتوا�ضل يف  و�ضيلة  باعتبارها 
موؤ�ض�ضات التعليم العايل التي تقدم اأي�ضًا برامج التواأمة بالتعاون 
مع املوؤ�ض�ضات الدولية القائمة، وتقدم البالد جمموعة وا�ضعة من 
اخليارات واملوؤهالت املعرتف بها دوليًا من دورات اللغة الق�ضرية 

املدة اإلى �ضهادات ما بعد التخرج.

االأعمال 
يف ظل توافر مناخها اال�ضتوائي احلار واملناطق الطبيعية اجلميلة 
املحيطة بها اإلى جانب وجود بيئة �ضيا�ضية م�ضتقرة، ُتعد ماليزيا 
الفنادق  اأن  االأعمال، كما  للم�ضافرين من رجال  املف�ضلة  اجلهة 
ومتوفرة  املوؤمترات متاحة  وقاعات  باملعار�ض  املجهزة   واملراكز 
من  متنوعة  جمموعة  وهناك  ماليزيا،  اأنحاء  جميع  يف  بو�ضوح 
املواقع يف بيئات خمتلفة بالقرب من ال�ضاطىء اأو داخل املدينة اأو 
يف املرتفعات ف�ضاًل عن اخليارات امل�ضافة من الفعاليات املتنوعة  

والربامج الرتفيهية املختلفة.

خدمات اأخرى ميكن احل�ضول عليها
نف�ض  توفر ماليزيا  الأ�ضباب عديدة، حيث  الكثريين،  وذلك  لدى  واملف�ضل  املثايل  املكان  باعتبارها  باهتمام كبري  حتظى ماليزيا 
اخلدمات اإن مل يكن اأف�ضل مقارنة بدول اأخرى متقدمة، ولكن يف الوقت نف�ضه بتكلفة اأقل. وال تزال ماليزيا هي اخليار ال�ضعبي 
اإلى اأولئك الذين ي�ضعون لالإقامة يف الدول االأجنبية، حيث الرعاية ال�ضحية وجودة التعليم العايل، ف�ضاًل عن الت�ضهيالت املتوفرة 

واخلا�ضة  بعقد املوؤمترات واملعار�ض االقليمية والعاملية.
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أرقام مهمة

               
           +603 9235 4848/
   +603 9235 4800  www.matic.gov.my
              +603 8880 1000  www.imi.gov.my

 

              +603 2163 4422
                 999
                 994

 

               +603 2786 8260
               +603 8776 2000  www.klia.com.my
           
               +603 8778 5500   

 

              1 300 88 3000 +603 7843 3000  www.malaysiaairlines.com
              1 600 85 8888
  (AirAsia X only)              www.airasia.com.my
   +603 7845 4543  www.fireflyz.com.my

 

               +603 4045 8878   www.transnasional.com.my
               +603 2267 1200   www.ktmb.com.my    
   +603 2267 8088/  www.kliaekspres.com
   
               +603 7885 2585  www.myrapid.com.my
 
              +603 7966 7000    
             1 800 88 2847   www.avis.com.my
    
               +603 8024 2727  www.comfortcab.com.my
              +603 2287 4118/  www.iprac.com
   +603 2287 4119 
               +603 9221 4241
     +603 6259 2020  www.publiccab.com
   +603 9221 7600
   +603 9057 5757

  1 300 88 8989   www.airportlimo.my

    

 
   +6088 212 121  www.sabahtourism.com 
      +6082 423 600  www.sarawaktourism.com
   +603 8778 2200  www.sepangcircuit.com.my 
   +603 2302 1288  www.starcruises.com 
   +603 4251 8477  www.hotels.org.my 
       
   +603 9222 1155  www.matta.org.my
   +603 2287 9422  www.mns.my 

مركز ال�ضياحة املاليزية

دائرة الهجرة املاليزية

الطوارئ
�ضرطة ال�ضياحة يف كواالملبور
االإ�ضعاف/ال�ضرطة
دائرة مكافحة احلرائق واالنقاذ

ا�ضتف�ضارات ال�ضياحة
كي اإل �ضنرتال
)KLIA( مطار كواالملبور الدويل
معلومات املطار
مكتب ا�ضتعالمات مطار كواالملبور - 2

اخلطوط اجلوية
الطريان املاليزي
اإير اآ�ضيا

فاير فالي

املوا�ضالت
خدمة تران نا�ضيونال احلافالت
 )KTM(ال�ضكك احلديدية
اإك�ضربي�ض املطار/ترانزيت املطار

MyRapid

�ضامي داربي لتاأجري ال�ضيارات
اأفي�ض لتاأجري ال�ضيارات

�ضيارات اأجرة كفورت
اإن�ضا�ض لتاأجري ال�ضيارات

�ضيارات اأجرة عامة
�ضيارات اأجرة عرب الراديو
�ضيارات اأجرة �ضن اليت عرب الراديو

)KLIA(ليموزين املطار كلييا

اأرقام اأخرى
هيئة �ضياحة �ضباح
هيئة �ضياحة �ضراواك
دائرة �ضيبانغ الدولية
�ضتار كروز
 )MAH(هيئة الفنادق املاليزية
)MATTA(هيئة وكالء ال�ضياحة وال�ضفر املاليزية
هيئة الطبيعة املاليزية

املوقع االإلكرتوين                              رقم الهاتف                 رقم الهاتف املجاين                                                                              اجلهة
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نصائح إلى لسياح 

تعليمات مفيدة

كلمات مهمة باللغة املاليزية

- ينبغي نزع االأحذية عند دخول املنازل اأو اأماكن العبادة مثل 
واحلجاب  العباءات  امل�ضاجد  وتوفر معظم  واملعابد.  امل�ضاجد 
اأماكن  داخل  ال�ضور  بالتقاط  ُي�ضمح  ال  ما  وع��ادة  لل�ضيدات. 

العبادة، ولكن يف�ضل طلب االإذن اأواًل قبل القيام بذلك.

- اأثناء زيارة قرى ال�ضيافة، يرجى احرتام العادات والتقاليد 
املحلية.

و�ضع  يف  ال��رج��ال  يجل�ض  االأر�����ض،  على  اجل��ل��و���ض  عند   -
مطوية  واأرجلهم  عادة  الن�ضاء  جتل�ض  حني  يف  القرف�ضاء، 

اإلى اجلانب.

- عند االإ�ضارة اإلى �ضيء اأو جهة ما، يف�ضل ا�ضتخدام االإبهام مع 
طي االأ�ضابع االأربعة الأ�ضفل، بداًل من االإ�ضارة بال�ضبابة.

- لتقدمي اأو ا�ضتالم �ضيء ما، جرب ا�ضتخدام اليد اليمني.

- طلب االإذن دائمًا قبل التقاط ال�ضور اأثناء الوجود يف منزل 
�ضخ�ض ما.

امل�ضروبات  اأو  اخل��م��ور  ماليزيا  يف  امل�ضلمني  يتناول  ال   -
الكحولية.

- ع��ادة ما يكون الطق�ض ح��ارًا مع زخ��ات املطر الغزيرة يف 
بع�ض االأحيان. لذا، يعترب ارتداء املالب�ض القطنية واالأحذية 

املطاطية وقبعات ال�ضم�ض هي االأف�ضل للوقاية من احلر.

- كن متلزمًا اأثناء التواجد يف االحتفاالت العامة.

- عند ا�ضتخدام �ضيارات االأجرة، يف�ضل االتفاق على حتديد 
ال�ضعر م�ضبقًا.

- باعتبار احلدائق الوطنية مناطق حممية، ُين�ضح الزوار 
هذه  حتكم  التي  ال�ضارمة  بالقوانني  علمًا  االإح��اط��ة  اإل��ى 

املناطق.

- تفر�ض ر�ضوم حماية احلدائق الوطنية عند الدخول.

الرياح  مو�ضم  خ��الل  مرتفعة  البحر  مياه  تكون  رمب��ا   -
املو�ضمية بني �ضهري اأكتوبر وفرباير.

وخا�ضة  ال�ضواطىء،  عند  احلذر  باتخاذ  ال��زوار  ُين�ضح   -
يف حالة وجود اأطفال. وتوا�ضل املنتجعات ال�ضاطئية العمل 
االأ�ضغر  ال�ضاليهات  تكون  ق��د  ولكن  املو�ضم  ه��ذا  خ��الل 

م�ضاحة على اجلزر مغلقة.

حافلة )اأتوبي�ض(
�ضيارة اجرة )تاك�ضي(

قطار
رحلة طريان

من ف�ضلك
م�ضاعدة

حتذير
مدخل 
خروج

بيت الراحة

مرحبًا
�ضباح اخلري

ليلة �ضعيدة
اأ�ضكرك

اأهاًل و�ضهاًل
مع ال�ضالمة

كيف حالك؟
اأنا بخري
اأنا اآ�ضف

اأرز

خ�ضراوات
حلم

�ضمك
�ضاطئ

بحر
جبل

تل
كهف

بحرية
طريق

�ضالمات داتاجن
�ضالمات باجي
�ضالمات ماالم
تريما كا�ضيه
�ضاما �ضاما
�ضالمات جاالت
اأبا خرب؟
خرب بايك
مينتا ماف
نا�ضي

�ضايور
داجينج
اإيكان
بانتي
الوت
جونيوجن
بوكيت
جوا
تا�ضيك
جاالن

با�ض
تيك�ضي
كرييتابي/ترين
كابال تريباجن
�ضيال/تولوجن
تولوجن
اأوا�ض
ما�ضوك
كيلوار
تاندا�ض
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الدولة
 يتاألف احتاد ماليزيا من �ضبه جزيرة ماليزيا، والتي ت�ضم 11 
والية وثالثة اأقاليم احتادية. ف�ضال عن واليتي �ضباح و�ضراواك 

يف جزيرة بورنيو.

العا�ضمة
كواالملبور

املوقع اجلغرايف
2-7 درجة �ضمال خط االإ�ضتواء، تف�ضل �ضبه جزيرة  تقع على 
اجلنوبي  ال�ضني  بحر  خالل  من  و�ضراواك  �ضباح  عن  ماليزيا 
ال�ضمال  تايالند يف  وت�ضرتك �ضبه اجلزيرة بحدود م�ضرتكة مع 
بينما جارتها اجلنوبية هي �ضنغافورة وتتبادل، �ضباح و�ضراواك 
�ضراواك  اأي�ضًا  ت�ضرتك  حني  يف  اإندوني�ضيا  مع  م�ضرتكة  ح��دودًا 

بحدود م�ضرتكة مع بروناي دار ال�ضالم.

امل�ضاحة
329.758 مرتًا مربعًا.

عدد ال�ضكان
28 مليون ن�ضمة

ال�ضعب
ي�ضكل  فيما  ال�ضكان  ع��دد  م��ن   %57 نحو  املاليزيون  ُي�ضكل 
عدد  بقية  االأخ���رى  العرقية  واجلماعات  والهنود  ال�ضينيون 

ال�ضكان.

اللغة
البها�ضا هي اللغة الوطنية يف حني ت�ضتخدم اللغة االإجنليزية على 

نطاق وا�ضع، ويتحدث املاليزيون اأي�ضًا لغات ولهجات خمتلفة.

الدين
االأدي��ان  ممار�ضة  يتم  لكن  الر�ضمي  الدين  هو  االإ���ض��الم، 

االأخرى بحرية تامة.

احلكومة
الد�ضتورية.  وامللكية  الربملانية  الدميقراطية  ماليزيا  متار�ض 
ورئي�ض  ل��الحت��اد،  االأع��ل��ى  الرئي�ض  امل��ل��ك،  ه��و  ال��دول��ة  رئي�ض 
ذو  ت�ضريعي  نظام  ماليزيا  تتبع  ال���وزراء.  رئي�ض  هو  احلكومة 

جمل�ضني ت�ضريعيني.

املناخ
ال�ضنة.  مدار  على  دافئ  والطق�ض  ا�ضتوائي  مناخ  ماليزيا  ي�ضود 
32 درجة  اإلى  21 درجة مئوية  وت��رتاوح درج��ات احل��رارة من 
2.000 مم  ال�ضنوي يرتاوح بني  مئوية، ومعدل هطول االأمطار 

اإلى 2.500 مم.

املالمح االقت�ضادية
بينما  امل��ال��ي��زى،  االقت�ضاد  يف  االأك���رب  العن�ضر  ه��و  الت�ضنيع 
واملطاط  النخيل  وزي��ت  النفظ  مثل  االأول��ي��ة  وال�ضلع  ال�ضياحة 

الطبيعي واالأخ�ضاب من امل�ضاهمني الرئي�ضيني يف اقت�ضادها. 

�ضروط الدخول
البد اأن يكون يحوز الزائر على جواز �ضفر �ضاري املفعول 

اأو وثيقة �ضفر �ضارية املفعول ملدة  6 اأ�ضهر. معظم مواطني 
البلدان اليحتاجون لتاأ�ضريات للزيارات االجتماعية اأو االأعمال 

التجارية. وملزيد من املعلومات، يرجى زيارة اأو االت�ضال باأقرب 
بعثة دبلوما�ضية اأو مكتب �ضياحة ماليزي.

العملة
 العملة هي الرجنيت املاليزي ويرمز له ب� RM. وميكن حتويل 

العمالت يف البنوك ومكاتب ال�ضرافة.

�ضاعات عمل البنوك
تفتح البنوك اأبوابها يف معظم الواليات من يوم االثنني اإلى 

اجلمعة. و�ضاعات العمل من 9:15 �ضباحا حتى 4:30 م�ضاء. 
يف  واليتي كيالنتان وتريينجانو، تغلق البنوك يومي اأيام اجلمعة 

ماليزيا في لمحة سريعة
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وال�ضبت. وملزيد من التفا�ضيل حول �ضاعات واأيام العمل، يرجي 
زيارة مواقع البنوك ذات ال�ضلة. تتوفر اخلدمات امل�ضرفية 

عرب �ضبكة االإنرتنت.

مكاتب الربيد
تعمل مكاتب الربيد من ال�ضاعة 8:30 �ضباحا حتى 5:00 

م�ضاًء يوميًا، عدا اأيام االأحد والعطالت الر�ضمية.، ويف الوقت 
نف�ضه، تعمل املكاتب ن�ضف يوم خالل اأيام ال�ضبت )حتى 

ال�ضاعة الواحدة ظهرًا(. كما متدد مكاتب الربيد الواقعة يف 
مراكز الت�ضوق اأوقات عملها لعدة �ضاعات. تغلق مكاتب الربيد 

يف واليات جوهور، قدح كيالنتان وتريينجانو، اأيام اجلمعة 
وال�ضبت.

اأيام العمل:
تعمل امل�ضالح احلكومية يف معظم  الواليات من االأثنني حتى 

اجلمعة، فيما تغلق اأبوابها يومي ال�ضبت واالأحد. اأيام العمل يف 
واليات جوهور،  قدح ، كيالنتان وتريينجانو  من ال�ضبت حتى 

اخلمي�ض، فيما العطلة يوم اجلمعة. تطبق  تلك املواعيد يف 
الدوائر احلكومية والعديد من من املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة.

الوقت
 قبل ثماين �ضاعات من توقيت جرينيت�ض وقبل 16 �ضاعة من 

الواليات املتحدة بالتوقيت البا�ضيفيكي.

الكهرباء
 التيار امل�ضتخدم يف جميع اأنحاء ماليزيا 220 – 240 فولت، 

50 دورة يف الثانية الواحدة، وت�ضتخدم املقاب�ض الثالثية.

نظام القيا�ض
 ت�ضتخدم ماليزيا النظام املرتي.

االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية:
 تت�ضل ماليزيا حمليًا ودوليًا عن طريق الهاتف والفاك�ض و�ضبكة 

االإنرتنت. معظم الفنادق توفر النظام الهاتفي املبا�ضر وخدمة 
االإنرتنت »واي فاي«.

الو�ضول اإىل ماليزيا
البوابة الرئي�ضية اإلى ماليزيا هي من خالل املطار الدويل 

لكواالملبور يف �ضيباجن. وهو يقع على بعد حوايل 50 كلم من 
جنوب كواالملبور. اأكرث من 40 �ضركة طريان دولية تطري 

اإلى البالد، بينما لدىالناقل الوطني “اخلطوط املاليزية” 
�ضبكة عاملية تغطي �ضت قارات. تعترب اخلطوط اجلوية ع�ضوا 

كامال يف وان وورلد، واحدة من حتالفات �ضركات الطريان 
الثالثة االأكرب يف العامل. وي�ضتكمل الناقل الوطني عرب �ضركته 
التابعة فايرفالي و�ضركة التريان املوازية، طريان اآ�ضيا. يعترب 

مطار كواالملبور 2 اجلديد والواقع على بعد1.5 كلم من 
املحطة الرئي�ضية لكواالملبور اأكرب حمطة مبنية لهذا الغر�ض 

وخم�ض�ضة ل�ضركات الطريان املنخف�ضة التكلفة. �ضركات
الطريان التي تعمل من مطار كواالملبور 2 ت�ضمل، طريان اآ�ضيا،

طريان اآ�ضيا اإك�ض، وماليندو للطريان. املطارات الدولية 
الرئي�ضية االأخرى التي ت�ضكل نقاطا للدخول تقع يف بينانغ، 

جوهور باهرو، كوت�ضينغ، كوتا كينابالو وجزيرة النكاوي. نقطة 
الدخول الرئي�ضية الى ماليزيا عن طريق البحر هي ميناء 
كالجن، على بعد حوايل 50 كلم من كواالملبور. كما ميكن 

الو�ضول اإلى ماليزيا بوا�ضطة ال�ضكك احلديدية والطريق من 
�ضنغافورة وتايالند.

التجول داخل ماليزيا
تقدم ماليزيا رحالت جوية حملية ممتازة والتي توفرها 

اخلطوط اجلوية املاليزية وكذلك بع�ض ال�ضركات مثل »اإير 
اآ�ضيا« وفايرفالي. توفر ماليزيا نظام نقل عام جيد وفعال مع 
وجود احلافالت و�ضيارات االأجرة وكذلك القطارات. خدمات 

GrabCar و Uber متوفرة يف ماليزيا.

االإقامة
وباأ�ضعار  االإقامة  اأماكن  من  وا�ضعة  جمموعة  ماليزيا  متتلك 
والفنادق  العاملية  فئة اخلم�ضة جنوم  الفنادق  وتتوفر  تناف�ضية، 
وبيوت  وال�ضقق  وال�ضاليهات  ال�ضياحية  واملنتجعات  الراقية 

ال�ضباب.



LOCAL REGIONAL OFFICE
CENTRAL REGION
(Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya)

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

SOUTHERN REGION
(Negeri Sembilan, Melaka, Johor)

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

NORTHERN REGION
(Perak, Penang, Kedah, Perlis)

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

EAST COAST REGION
(Pahang, Terengganu, Kelantan)

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

TOURIST INFORMATION CENTRE

Sabah 
Kota Kinabalu International Airport 
(Terminal 1) 
Level 1, Kota Kinabalu International Airport
88740 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 6088 413 359
Fax: 6088 413 360

Sarawak
Kuching International Airport
Lot L1A Level 1
Kuching International Airport
P.O Box 1070, 93722 Kuching, Sarawak
Tel: 6082 627 741 / 742

OVERSEAS OFFICES
AUSTRALIA
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
The Capital, A- 410, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400051
Republic of India  
Tel: 00 91 22 6741 1120 / 21 / 22
Fax: 00 91 22 6741 1119
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

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
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 63 2 846 2697
Fax: 00 63 2 846 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

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

MARKETING REPRESENTATIVES

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
Malaysia Embassy in Tehran
No. 25, The 2nd St., Northern Zarafshan St
Eyvanak Blvd, Phase No. 04
Shahrak Gharb,Tehran                         
Tel: 00 98 21 8808 4361 / 00 98 21 8807 2444
Fax: 00 98 21 8808 4361

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

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    

update: 7 Mar 2017
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LOCAL REGIONAL OFFICE
CENTRAL REGION
(Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya)

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

SOUTHERN REGION
(Negeri Sembilan, Melaka, Johor)

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

NORTHERN REGION
(Perak, Penang, Kedah, Perlis)

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

EAST COAST REGION
(Pahang, Terengganu, Kelantan)

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

TOURIST INFORMATION CENTRE

Sabah 
Kota Kinabalu International Airport 
(Terminal 1) 
Level 1, Kota Kinabalu International Airport
88740 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 6088 413 359
Fax: 6088 413 360

Sarawak
Kuching International Airport
Lot L1A Level 1
Kuching International Airport
P.O Box 1070, 93722 Kuching, Sarawak
Tel: 6082 627 741 / 742

OVERSEAS OFFICES
AUSTRALIA
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
The Capital, A- 410, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400051
Republic of India  
Tel: 00 91 22 6741 1120 / 21 / 22
Fax: 00 91 22 6741 1119
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

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
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 63 2 846 2697
Fax: 00 63 2 846 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

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

MARKETING REPRESENTATIVES

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
Malaysia Embassy in Tehran
No. 25, The 2nd St., Northern Zarafshan St
Eyvanak Blvd, Phase No. 04
Shahrak Gharb,Tehran                         
Tel: 00 98 21 8808 4361 / 00 98 21 8807 2444
Fax: 00 98 21 8808 4361

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

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    

update: 7 Mar 2017
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