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مالزی که در قلب منطقه آسیا و اقیانوسیه واقع شده است، از موقعیت جغرافیایی اسرتاتژیک و آب و هوای گرمسیری در 

متام طول سال برخوردار است. مالزی با 13 ایالت، سه منطقه فدرال و جمعیتی که در حال حارض بیش از 28 میلیون نفر 

است، بهرتین های آسیا را در خود جای داده است و چشم اندازهای متنوع فرهنگی آن، که از سه مورد از قدیمی ترین متدن 

ها تشکیل شده است - ماالیی، چینی و هندی - و نیز جوامع قومی منحرص به فرد صباح و ساراواک آن شهرت بسیار دارند.  

از  ای  گسرتده  طیف  از  مملو  و  رود،  می  شامر  به  تعطیالت  گذراندن  برای  جهان  مقصدهای  بهرتین  از  یکی  مالزی 

باشد، مالزی متام عنارص الزم را  از یک تعطیالت رضایت بخش هر چه  جاذبه های منحرص به فرد است. تعریف شام 

که  فرهنگی  میراث  های  گنجینه  تاریخ،  و  فرهنگ  از  غنی  ای  فرشینه  کننده،  خیره  جزایر  و  بکر  سواحل   - است  دارا 

و جانوران،  گیاهان  از  ای جذاب  در سطح جهانی، مجموعه  و  امکانات مدرن  است،  آنها محافظت شده  از  به خوبی 

فهرست  و  لذیذ  های  خوراکی  از  بخشی  لذت  آرایه  است،  شده  نگهداری  آنها  از  خوبی  به  که  زیبایی  طبیعی  ذخایر 

طویلی از مراکز مهم خرید - مالزی شام را در موقعیتی قرار خواهد داد که می خواهید بییشرت بدانید و گردش کنید.

اما فقط به گفته های ما بسنده نکنید. به مالزی بیایید و بسیاری از شگفتی های این کشور را کشف کنید و با الیه های متعدد این 

کشور جذاب آشنا بشوید. خود را برای رسگرم شدن آماده کنید، زیرا رسگرمی های مالزی بیش از آن است که به چشم می خورد.  
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کشور مالزی که از لحاظ موقعیت اسرتاتژیکی در قلب آسیای جنوب رشقی واقع شده است، هرگز جذابیت خود را از دست 

منی دهد.  

پایتخت مالزی، کواالالمپور، بدون شک یکی از هیجان انگیزترین و پر جنب و جوش ترین شهرهای آسیا به شامر می رود. در میان آسامن 
خراش های بلند، بازمانده هایی از گذشته غنی کواالالمپور در قالب بناهای قبل از جنگ وجود دارند، که تضاد جالبی را بین این دو دوره 

متفاوت ایجاد می کند. 

سایر مقصدهای مالزی از قبیل مالکا، پنانگ، لنکاوی، کوپینگ و کوتا کینابالو هر کدام جذابیت های مخصوص به خود را دارند. برخی از آنها 
برنده جوایز یونسکو هستند - شهر میراث جهانی جورج تاون یونسکو، شهر میراث جهانی مالکای یونسکو، محل میراث جهانی پارک کینابالوی 

یونسکو، محل میراث جهانی پارک ملی گونونگ مولو و ژئوپارک جهانی یونسکو در لنکاوی.

چشم انداز رسسبز و به خوبی محافظت شدۀ مالزی برای طیف گسرتده ای از ماجراجویی ها در محیط زیست مناسب است. جنگل های بارانی 
مالزی از قبیل تامان نگارا - یکی از قدیمی ترین جنگل های بارانی مناطق گرمسیری در دنیا - دارای تنوع زیستی قابل توجهی هستند و محل 

زندگی تعدادی گونه های نادر و بومی به شامر می روند. 

مالزی ... 
قلب آسیای جنوب رشقی 
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جزایر و سواحل خیره کننده مالزی تعطیالت ایده آلی را در کنار خورشید، دریا و ماسه ها 
برای گردشگران فراهم می کنند. برخی از این جزایر، به ویژه در امتداد سواحل ترنگانو و 
صباح، دارای مراکز غواصی در سطح جهانی با چشم اندازهای خیره کننده زیر آب هستند. 
جهان  غواصی  مقصدهای  برترین  از  یکی  را  سیپادان  جادویی  جزیره  غواصی  متخصصان 

می دانند. 

در مالزی جاذبه های دیگری نیز وجود دارد برای منونه پارک ها و باغ های دلربا، پارک های 
تفریحی هیجان انگیز، تفرجگاه های تپه ای زیبا، زمین های گلف مطابق با استانداردهای 
بین املللی، اسپاهای لوکس و گزینه های بی پایان برای خرید.  به عالوه این کشور به خاطر 
جشنواره های رنگارنگ و مناسبت های هیجان انگیز خود در طول سال از قبیل جایزه بزرگ 
فرمول یک )Formula One Grand Prix(، منایشگاه بین املللی دریانوردی و هوا و فضای 
کارناوان  و   1Malaysia GP حراج  ،)M-YES( مالزی  سال  پایان  حراج   ،)LIMA( لنکاوی 

فروش 1Malaysia Mega شناخته شده است.

دلیل بازدید شام از مالزی هر چه باشد - یک تعطیالت رمانتیک، تعطیالت خانوادگی پر از 
هیجان، خوشگذرانی و خرید متام و کامل یا اسرتاحت در قلب طبیعت - مالزی همه را در 

بر دارد. پس بیایید، بگذارید مالزی جاذبه های خود را به شام نشان بدهد! 

مالزی جوایز و تاییدیه های بین املللی متعددی را در طول سال ها دریافت کرده است، و در نتیجه 
جایگاه این کشور به عنوان یکی از مقاصد برتر در منطقه و در دنیا محکم شده است. در سال 2012، 
سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( این کشور را نهمین کشور پر بازدید در جهان و مجله آنالین 
فورپس مالزی را دهمین کشور مهامن نواز دنیا نامیدند. سی ان ان کواالالمپور، پایتخت مالزی، را نیز 
چهارمین شهر خرید برتر در دنیا و شاخص گلوب شاپینگ این شهر را دومین مقصد خرید برتر در آسیا 

و اقیانوسیه معرفی کرده اند.

مالزی از دیدگاه جهانی

چرا مالزی؟

فرهنگ های آسیایی متعدد - و سایر جاذبه ها - همگی در    .1
یک مکان.  

ثبات سیاسی، هامهنگی نژادی و مردم حقیقتاً خونگرم.  .2
رسمایه ای از زیبایی های طبیعی.   .3

گزینه های بی حد و حرص خرید و عرضه محصوالت   .4
معاف از گمرک.  

خانه برخی از بهرتین مراکز غواصی جهان.   .5
آب و هوای گرمسیری و معتدل در متام طول سال.  .6

ساختامن های تاریخی و مدرن که در کنار یکدیگر  .7
قرار گرفته اند. 

طیف وسیعی از خوراکی های لذت بخش با قیمت های   .8
مناسب.

طیف وسیعی از گزینه های اقامتی، از اقامت در خانه تا   .9
هتل های پنج ستاره.

مقدار زیادی از فعالیت هایی که می توانید مشغول آنها   .10
شوید - گلف، ماهیگیری، قایق سواری، کوه نوردی، رفتینگ، 

متاشای پرندگان - حد و حرصی وجود ندارد.

10 دلیلی که نشان می دهد شام باید مالزی را به عنوان مقصد بعدی خود برای تعطیالت انتخاب کنید:
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 منطقه 
مرکزی

• کواالالمپور 
• سالنگور 
• پوتراجایا

سالنگور

کواالالمپور 

پوتراجایا

مناظر شهری بی نظیر و نقاط 
دیدنی منادین در مرکز منطقه مرکزی 
مالزی قرار دارند. این منطقه متشکل 

از حوزه فدرال کواالالمپور، ایالت 
سالنگور و حوزه فدرال پوتراجایا می 

باشد و ویژگی های آن عبارتند از 
زیرساخت های پیرشفته، امکانات در 
سطح جهانی و مراکز تجاری و مالی 

مشهور در سطح بین املللی.
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Hang Tuah

کواالالمپور 

پایتخت مالزی، کواالالمپور، یک کالن شهر پر جمعیت است و نقاط دیدنی 
منحرص به فردی دارد که به طور خاص در رسارس دنیا مشهور هستند. توانایی 

شهر برای ترکیب دوره قدیم و جدید تضاد زیبایی به وجود آورده است 
که بخشی از جاذبه این شهر به شامر می رود. آسامن خراش های منادین 

زینت بخش خط افق شهر است و در کنار بناهای بازمانده تاریخ قرار دارند. 
کواالالمپور، یکی از پویاترین شهرهای آسیا، متام نژادها و فرهنگ ها را در 

خود جای داده است و پر از رسگرمی های متنوع، جاذبه های هیجان انگیز و 
سیستم حمل و نقل وسیع است.
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مکان های دیدنی

برج های دوقلوی پرتوناس در حال حارض 
بلندترین سازه های دوقلو و پنجمین آسامن 
خراش بلند در جهان هستند. پل هوایی که 

دو برج را به یکدیگر وصل می کند، منادی از 
دروازه ای رو به آینده است..

برج های دوقلوی پرتوناس
)KLCC( مرکز شهر کواالالمپور

برج های دوقلوی پرتوناس که در سطح جهانی شهرت دارند، با ارتفاع 451.9 مرت کانون مرکز شهر کواالالمپور و یکی از مشهورترین منادهای این 
کشور به شامر می روند. وجود پل هوایی در طبقه 41 این برج، جذابیت این جایگاه بی نظیر برای مشاهده خط افق شهر را دو چندان کرده 
است. این ساختامن 88 طبقه که طراحی بیرون آن با شیشه و استیل به شکل مدرن است و طراحی داخلی آن الهام گرفته از طراحی های سنتی 

است، آرمان های مالزی را نشان می دهد مبنی بر اینکه در حین حفظ هویت ملی و ارزش های سنتی خود باید به سوی جلو حرکت کرد. 

موزه ملی
جاالن دامانسارا

موزه ملی به سبک مینانگ کابائو موزه برتر کشور به شامر می رود. این 
موزه در سال 1963 ساخته شده است، و به عنوان مرکز اصلی اطالعات 
درباره تاریخ و فرهنگ کشور، که در بیش از چهار گالری با مضمون های 
مختلف قرار گرفته اند، شناخته شده است. آثار باستانی گذشته را نیز می 

توانید در داخل محوطه موزه مشاهده کنید.
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داتاران ِمردکا )میدان ِمردکا(
جاالن راجا

محله هندی ها 
بریکفیلدز

با ارتفاع 421 مرتی، برج کواالالمپور هفتمین برج مخابراتی بلند 
در جهان محسوب می شود.

داتاران مردکا از لحاظ لغوی به معنی »میدان استقالل« است، و نشانگر یک 
نقطه در تاریخی است زمانیکه پرچم ملی انگلیس به نشانۀ استقالل مالزی 
از بریتانیا پایین آمد. میله پرچم آن با ارتفاع 100 مرت یکی از بلندترین میله 

های پرچم در دنیا گزارش شده است.

محله هندی ها در مالزی در قدیمی ترین سکونتگاه های هندی این کشور 
واقع شده است. این محله که به طور رسمی در سال 2009 برقرار شد، به 
محله  شد.  تبدیل  شهر  این  گردشگری  نقاط  مشهورترین  از  یکی  به  رسعت 
هندی ها که از جاالن تراورس تا جاالن تون سامبانتان امتداد دارد، درست در 
کنار اسِتِسن سنرتال )Stesen Sentral(، مرکز اصلی حمل و نقل شهر، واقع 
شده است. این قلمروی قومی پر جنب و جوش و رنگارنگ دارای یک خیابان 
آجرفرش، چراغ ها و طاق های تزئینی، یک فواره 35 مرتی و فروشگاه های 
متنوع است که هر آنچه را که به فرهنگ هندی مربوط می شوند، از ساری 
هایی با رنگ های روشن گرفته تا خوراکی های سنتی هندی، عرضه می کنند.

برج کواالالمپور
جاالن پونکاک، خیابان فرعی جاالن پی راملی

برج کواالالمپور که در باالی بوکیت ناناس واقع در داخل جنگل بوکیت ناناس 
قرار گرفته است، یکی از شاخص ترین چشم اندازهای شهر به شامر می رود. 
برج مراقبت آن مناظر گسرتده ای از شهر را به منایش می گذارد. از چشم 
انداز 360 درجه خط افق شهر در رستوران گردان 360 درجه امتسفر واقع 
در برج کواالالکپور لذت بربید و همزمان خوراکی های مجلل و ویژۀ آنجا 

را میل کنید.

ساختامن
سلطان عبدالصمد

جاالن راجا

ساختامن باشکوه سلطان عبدالصمد یکی از برجسته ترین نقاط دیدنی شهر 
است. این ساختامن میراث فرهنگی که در سال 1897 ساخته شده است، در 
ساختامن  این  است.  بوده  اداری  مرکز  مالزی  بر  انگلیس  تسلط  دوره  طول 
درست در مقابل داتاران مردکا قرار دارد و محل اصلی برگزاری جشن های 

روز ملی کشور به شامر می رود.



12

مکان های دیدنی دیگری نیز در کواالالمپور وجود دارد

گالری هرنهای تجسمی ملی  •
باغ های گیاهشناسی پردانا  •

)MaTiC( مرکز گردشگری مالزی  •
ایستگاه راه آهن کواالالمپور  •

پاسار سنی )بازار مرکزی(  •
مسجد نگارا )مسجد ملی(  •

مسجد جامک  •
معبد رسی ماها مریامان  •

کلیسای جامع مریم مقدس  •
معبد سزی  •

محله چینی ها )خیابان پتالینگ(  •
مرکز میراث فرهنگی  •

پارک پرندگان کواالالمپور  •
مرکز بازدید رویال سالنگور  •

مجتمع صنایع دستی کواالالمپور  •
اکواریوم مرکز شهر کواالالمپور  •

گالری رسی پردانا  •
یادبود تونکو عبدالرحمن  •

یادبود تون عبدالرزاق  •
معبد تین هو  •

باغ های دریاچه تیتیوانگسا  •
ایستانا بودایا )تئاتر ملی(  •

یادبود پی راملی  •
آکادمی ملی هرن، فرهنگ و میراث   •

فرهنگی
آسامن منای ملی  •
مرکز علوم ملی  •

کالب رویال سالنگور  •

مدان پاسار )میدان بازار( ساختامن   •
های میراث فرهنگی

مسجد والیت ِپرسکوتوان   •
موزه هرنهای آسیایی  •
ملی مخابرات موزه   •

گالری شهر کواالالمپور  •
سیتی واک کواالالمپور  •
موزه هرنهای اسالمی  •

بنای یادبود ملی )توگو نگارا(  •
پرتوساینس  •

خرید

کواالالمپور که در جای خود بهشتی برای خرید است، برای هر ذائقه، 
سلیقه و بودجه امکاناتی را فراهم می کند. مراکز خرید مناسب که 
در کنار هم مراکزی با اجناس و فروشگاه های همه جانبه هستند از 
قبیل پاویلیون کواالالمپور و سوریا KLCC، در رسارس شهر یافت می 
شوند. بوکیت بینتانگ، منطقه خرید برتر شهر، هشت مرکز تجاری 
ابزارها در آنجا  دارد که همه چیز از مد لباس گرفته تا جدیدترین 

عرضه می شوند و فاصله بین آنها را می توان پیاده طی کرد. 

توانکو عبدالرحمن و خیابان  قبیل جاالن  از  در مناطق شلوغ شهر 
پتالینگ می توانید برای خرید لوازم از صنایع دستی گرفته تا لباس 
چانه بزنید، در حالیکه در حومه شهر از جمله بانگسار، مونت کیارا 
و هارتاماس مغازه های تخصصی بی نظیر و بوتیک های منحرص به 

فرد، و نیز سمساری های جالبی وجود دارد.  

سوغاتی  مالزی  سالنگور  رویال  مسی  ظروف  مشهور  کارگاه  در 
های استثنایی ساخته می شوند، و شام می توانید آنها را در مرکز 
گردشگری رویال سالنگور خریداری کنید. در اینجا، شام می توانید 
نحوه ساخت دستی اجناس مسی را متاشا کنید و حتی سوغاتی مسی 
خود را بسازید و با خود به خانه بربید. باتیک )طراحی روی پارچه( 
و سایر صنایع دستی محلی را می توانید در پاسار سنی )بازار مرکزی( 

و مجتمع صنایع دستی کواالالمپور خریداری کنید.

به متاشای چانه زنی های فوق العاده در 
 1Malaysia کارناوال حراج بزرگ مالزی، حراج

 )M-YES( و حراج پایان سال مالزی GP
بروید..
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

وقتی صحبت از غذا می شود، کواالالمپور یه عنوان یکی از پایتخت 
متام  هر  دارد.  بسیاری  شهرت  زمینه  این  در  منطقه  غذایی  های 
نقاط شهر - در هتل ها، مراکز خرید، رستوران های کنار خیابان، 
غذاخوری ها و محل فروشنده های دوره گرد - خوراکی های بین 
املللی، تلفیقی و محلی یافت می شود. اکرث غذاخوری های غذاهای 
حالل رسو می کنند، بنابراین مسلامنان در این شهر بزرگ احساس 
می کنند در خانه خود غذا می خورند. به افرادی که برای اولین بار 
به این کشور می آیند به شدت توصیه می شود بسیاری از خوراکی 
های محلی موجود را، که معموالً از خوراکی های ماالیی، چینی و 

هندی تشکیل می شوند، امتحان کنند.

کواالالمپور در طول سال میزبان تعدادی از مناسبت های بین املللی، 
می  وجد  به  را  شام  مطمئناً  که  است  تفریحی  و  فرهنگی  ورزشی، 
از جشنواره رنگ های  آورند. مناسبت های مشهور ساالنه عبارتند 
نظیر غذای  بی  مالزی، جشنواره  املللی کفش  بین  مالزی، جشنواره 
و  کواالالمپور  جشنواره  گردشگری،  معارص  هرن  جشنواره  مالزی، 

 .)MASiF( جشنواره بین املللی موسیقی، هرن و سبک

به عالوه در کواالالمپور گزینه های رسگرمی و اوقات فراغت بسیار 
از  روباز  و  رسپوشیده  موضوعی  های  پارک  دارد.  وجود  متعددی 
آبی دسا ساعاتی  پارک  و  تایمز  برجایا  میدان  پارک موضوعی  قبیل 
می  فراهم  خانواده  اعضای  متام  برای  را  نشاط  و  رسگرمی  از  پر 

کنند. نقاط مهم شهر برای تفریح های شبانه در امتداد چانگ کاک 
بوکیت بینتانگ، راسته میراث فرهنگی آسیا و جاالن پی راملی واقع 
شده است که جمعیت را تا اندکی قبل از صبح شاد نگه می دارد. 
از صحنه های هرنهای تجسمی  توانند  زیبا می  طرفداران هرنهای 

و اجرایی پر جنب و جوش و هیجان انگیز این شهر الهام بگیرند. 

مهم نیست ارجحیت شام چیست و چقدر بودجه دارید، کواالالمپور برای شام مکان مناسبی است. مناطق اصلی شهر از قبیل مرکز شهر 
کواالالمپور، جاالن تون اسامئیل، جاالن راجا چوالن، جاالن آمپانگ و جاالن بوکیت بینتانگ گزینه های بسیاری را، از هتل هایی در سطح 

جهانی و پنج ستاره گرفته تا مهامنرساهای ساده، در اختیار شام قرار می دهند.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

1 300 88 5050 تلفن اطالعات گردشگری  
+603 9235 4848 / 4900  )MaTiC( مرکز گردشگری مالزی

مراکز اطالعات گردشگری
+603 8776 5647  )KLIA( فرودگاه بین املللی کواالالمپور
+603 8775 2518   )LCCT( پایانه حمل و نقل کم هزینه
+603 2272 5823 اسِتِسن سنرتال  
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سالنگور 

سالنگور، یکی از آبادترین و توسعه یافته ترین ایالت های مالزی، مملو 
از گنجینه های پنهان است. در این ایالت که به »دروازه ای رو به 

مالزی« شهرت دارد، فرودگاه اصلی کشور، فرودگاه بین املللی کواالالمپور 
)KLIA(، و بندر اصلی کشور، بندر کالنگ، واقع شده اند. سالنگور که 
از تعدادی شهرستان های به خوبی توسعه یافته از جمله پتالینگ جایا، 

سوبانگ جایا، باندار سانوی و کالنگ تشکیل شده است، مکان های 
دیدنی، رسگرمی و ماجراجویی های بسیاری دارد.
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مکان های دیدنی

نوری که از کرم های شب تاب ساطع می شود »نور رسد« نام دارد، که 
گرما تولید منی کند. از این نورها به عنوان وسیله ارتباطی و نیز جذب 

کردن زوج ها استفاده می شود.

مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه

بنای بی نظیر مسجد سلطان صالح الدین عبدالعزیز شاه که به »مسجد آبی« نیز معروف است، بازدیدکنندگان را فرا می خواند تا ساختار بدیع 
آن را مشاهده کنند. گفته می شود گنبد آبی و منحرص به فرد آن که 350 فوت با زمین فاصله دارد و عرض آن 170 فوت است، بزرگرتین گنبد 
در جنوب رشق آسیا است. عنارص طراحی سنتی ماالیی در داخل مسجد طراحی غالب است، در حالیکه خوش نویسی های پیچیده اسالمی 
گنبد و سالن اصلی منازخانه را تزئین کرده است.  به بازدیدکنندگان توصیه می شود هنگام ورود به مسجد پوشش مناسبی طبق قوانین اسالمی 

داشته باشند.

فایر فالی پارک )پارک کرم شب تاب(
کواال سالنگور

از  سالنگور  کواال  در  بلیمبینگ  بوکیت  کامپونگ  و  کوانتان  کامپونگ 
معدود مکان ها در جهان است که در آنجا افراد می توانند یک سمفونی 
از نورهایی را متاشا کنند که در شب توسط تعداد زیادی کرم شب تاب 

اجرا می شود و در طرف رودخانه را روشن می کند. 
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FRIM )موسسه تحقیقات جنگلی مالزی(
کپونگ

مالزی(  جنگلی  تحقیقات  )موسسه   FRIM رسسبز  و  طبیعی  جنگل 
دارای بیش از 15,000 گونه گیاهی است. این جنگل که به بزرگرتین 
جنگل ساخت برش در دنیا شهرت دارد، در سال 2010 میراث فرهنگی 
ملی شناخته شد. پله های اریب با ارتفاع 30 مرت مناظر بی نظیری از 

جنگل و اطراف آن را به منایش می گذارند. 

سلطان عبدالعزیز رویال گالری
کالنگ

رویال گالری سلطان عبدالعزیز برای بزرگداشت سلطان سالنگور، صالح 
الدین عبدالعزیز شاه، ساخته شده است که ما را با زندگی یازدهمین 
پادشاه مالزی آشنا می کند. منایشگاه ها از مجموعه ای از آثار باستانی 
سلطنتی و هدایا و بدل هایی از جواهرات تاج دولتی تشکیل شده اند. 

FRIM یکی از معدود مکان ها در دنیا است که در آنجا افراد می 
توانند شاهد یک پدیده طبیعی و نادر به نام »جدایی قله ها« 
)Crown Shyness(، جاییکه سه قله از یکدیگر دور می شوند، 

باشند. 

با استفاده از آخرین فناوری کره، برف داخل اسنوواک از آب فیلرت 
و تصفیه شده ای که برای مرصف انسان ایمن است، ساخته شده 

است و تجربه باراش برف مصنوعی را القا می کند.

آی سیتی
شاه علم

اولین مقصد نورپردازی  آی سیتی، ملقب به شهر نورهای دیجیتالی، 
دی،  ای  ال  پیرشفته  فناوری  از  کننده  منایش خیره  یک  است.  مالزی 
این رسزمین عجایب دیجیتالی دارای یک پارک رنگارنگ و چهار فصل، 
مجسمه، فانوس و اجراهای زیبا، یک سمساری شبانه و بزرگرتین پارک 

موضوعی برفی کشور، به نام اسنوواک )SnoWalk(، است.
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FRIM )موسسه تحقیقات جنگلی مالزی(
کپونگ

سالنگور جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

اقامتگاه ها  •
باغ دریاچه شاه علم  •

مجتمع باغ هرنهای اسالمی  •
موزه سلطان علم شاه  •

دنیای آبی شاه علم  •
باغ گیاهشناسی ملی، شاه علم  •

)پارک ماجراجویانه استارتِرِکس(  
کتابخانه راجا تون اودا، شاه علم  •

Seksyen 24 ،باالی شهر شاه علم  •
باغ وحش ملی  •

موزه اصلی اورنگ گومباک  •
غارهای باتو  •

مرداب سانِوی  •
شهر عمده فروشی جی ام کالنگ  •

پیست بین املللی سپانگ  •
پارک  تکنولوژی کشاورزی سپانگ  •

تپه ماالواتی  •
پارک طبیعی کواال سالنگور  •

پناهنگاه ماهی، هولو سالنگور  •
آبشارهای خنک، هولو سالنگور  •

چشمه آب گرم هولو تامو، هولو سالنگور  •

خرید

سالنگور یکی از متمرکزترین مراکز خرید در کشور به شامر می رود. اکرث مراکز خرید آن به سبک »مرکز خرید همه جانبه« هستند، و شام 
می توانید در آنجا تعداد زیادی خرده فروشی، گزینه های رسگرمی و اوقات فراغت را که همگی زیر یک سقف هستند، بیابید.  این مراکز 
خرید هم از نظر امکانات و اجناس عرض شده و هم از لحاظ سبک، متفاوت هستند، از قبیل وان اوتاما، سان ِوی پیرامید و سوبانگ پاراد. 
سمساری های آخر هفته مانند بازارهای موجود در مرکز خرید Curve و Amcorp محل فرحبخشی برای خرید، چانه زنی های جالب و عرضه 

کاالهای منحرص به فرد هستند. 

مزرعه تفریحی توت فرنگی  •
جزیره کری  •

بوکیت جوگرا  •
صومعه اف جی اس دونگ ِزن، جنگاروم  •

جنگل تفریحی کانچینگ  •
پارک ارکیده بین املللی رسنداه  •

اقامتگاه آبنامی کلونگ پارادایس  •
ساحل باگان الالنگ  •

ساحل موریب  •
کیدزانیا، موتیارا دامانسارا  •

دهکده ورزش های آبی آسیایی، رسی کمبانگان  •
تاالب پایا اینداه  •

تفریحگاه خرگوش ها  •



18

غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

تا  گرفته  املللی  بین  غذاهای  از  غذاها،  انواع  متام  سالنگور  در 
خوراکی های محلی، و از فروشنده های دوره گرد گرفته تا رستوران 
می  غذا  از  وقتی صحبت  دارند.  وجود  ستاره،  پنج  و  شیک  های 
است.  کاجانگ  ساتای  این کشور  لذیذ  غذای  ترین  معروف  شود، 
منشا این غذا از شهر کاجانگ گرفته شده است، این غذا تکه های 
آبدار گوشت است که همراه چوب نازک بامبو به سیخ کشیده می 
شوند و روی کوره روباز و زغالی کباب می شوند. در کواال سالنگور 
و پورت کالنگ تعداد زیادی رستوران های غذاهای دریایی خوب 
وجود دارد که شام در آنجا می توانید غذای آن روز خود را از دریا 

صید کرده و تازه میل کنید. 

بین  های  مناسبت  از  بسیاری  میزبان  سالنگور  سال،  طول  متام  در 
املللی و محلی هیجان انگیز است. جشن تایپوسام یک منونه از این 
و متاشاچیان، هر  از طرفداران  اعم  نفر،  است. هزاران  مناسبت ها 
رنگارنگ  و  تا صفوف منظم  باتو جمع می شوند  ساله در غارهای 
افرادی را که کاوادی را حمل می کنند و مراسم مذهبی پر زرق و 

برق را متاشا کنند. 

از  برخی  متاشای  شانس  نباید  خشمگین  و  رسیع  فیلم  طرفداران 
بزرگرتین مسابقات موتورسواری دنیا را در پیست بین املللی سپانگ، 
از قبیل جایزه بزرگ فرمول یک و موتو جی پی را از دست بدهند. 
شهر قدیمی جوگرا نیز به دلیل ورزش پاراگالیدر یکی از مکان های 

بین  مسابقه  میزبان  شهر  جوگرای  بوکیت  ساله،  هر  است؛  مشهور 
املللی پاراگالیدر جوگرا است.

کودک  و  کودکان  برای  موضوعی  پارک  چندین  شهر  این  عالوه  به 
درون شام دارد. تاالب سانِوی، پارک اکسرتیم و پارک آبی وت ُورد 
ساعاتی پر از نشاط و رسگرمی را برای متام اعضای خانواده فراهم 
می کنند. کالب قایقرانی رویال سالنگور طیف وسیعی از فعالیت ها 
و امکانات را به عالقه مندان به قایقرانی عرضه می کند، به عالوه 
گلف بازان مشتاق هم می توانند در یکی از وسیع ترین زمین های 

گلف کشور گلف بازی کنند.

شام می تواند متام انواع اقامتگاه ها را در سنگاپور بیابید، اعم از هتل های پنج ستاره یا اقامتگاه های کم هزینه. اکرث این اقامتگاه ها در 
نزدیکی مراکز خرید و داخل مراکز شهر واقع شده اند، و موجبات آسایس و راحتی شام را فراهم می کنند. سالنگور حداقل 15 دهکده اقامتی 

دارد، که موجب می شود بازدیدکنندگان شیوه واقعی زندگی در کامپونگ را تجربه کنند. 

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

1 300 88 5050 تلفن اطالعات گردشگری  
+603 9235 4848 / 4900   )MaTiC( مرکز گردشگری مالزی

مراکز اطالعات گردشگری
+603 8776 5647   )KLIA( فرودگاه بین املللی کواالالمپور
+603 8775 2518   )LCCT( پایانه حمل و نقل کم هزینه
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پوتراجایا

پوتراجایا، که به پایتخت اداری مالزی معروف است، لقب »شهر باغ 
هوشمند« کشور را نیز به خود اختصاص داده است. این شهر که دارای 

یک چشم انداز شهری متفاوت و دلپذیر است، ترکیب جالبی از طبیعت و 
زیرساخت پیرشفته است. رانندگی در اطراف پوتراجایا برای بازدیدکنندگان 

یک جشن به شامر می رود زیرا این شهر مملو است از معامری و پل 
های چشمگیر، و طراحی آن بسیار متنوع، از عرص کالسیک تا طراحی 

های مربوط به آینده، است. 



20

مکان های دیدنی

بزرگرتین سالن پوتراجایا، سالن پلناری، می تواند حداکرث 2,800 نفر 
را در خود جای بدهد.

رسی پردانا 

محل اقامت رسمی نخست وزیر کشور، اعلی حرضت رسی پردانا از سه ساختامن تشکیل شده است: ساختامن پذیرایی یا توافقات اصلی، 
ساختامن مهامنی و ساختامن اقامت. از ساختامن پذیرایی/توافقات اصلی و ساختامن مهامنی جهت میزبانی و رسگرم کردن مهامنان رسمی 
استفاده می شود. تورهای دارای راهنام برای گردش در اطراف منطقه پذیرایی اصلی که مرشف به تاالب دیدنی پوتراجایا است، وجود دارند. 

مرکز کنوانسیون بین املللی
 )PICC( پوتراجایا

مرکز کنوانسیون بین املللی پوتراجایا، به وسعت بیش از 1.3 میلیون فوت 
مربع، محل اصلی برگزاری مناسبت های بزرگ در سطوح بین املللی و 
منطقه ای است. برای طراحی منحرص به فرد آن از  واو بولن،  بادبادک 
سنتی کالنتان، و پندینگ پراک، کمربند سنتی پراک که از نقره ساخته می 

شود، الهام گرفته شده است. 



21

طراحی ورودی اصلی 
مسجد پوترا شبیه به 
دروازه های ساختامن 
عمومی ایران مسلامن 

)Muslim Persia( است، 
در حالیکه مناره های 116 

مرتی آن به مسجد شیخ 
عمر بغداد شباهت دارد. 

مسجد پوترا 

مسجد بی نظیر پوترا، نقطه عطفی در پوتراجایا، به واسطه گنبدهای صورتی 
و بزرگ خود و ساختار گرانیتی اش که به رنگ رز است، شناخته شده است. 
معامری این مسجد از برخی از بزرگ ترین مسجدهای دنیا الهام گرفته شده 

است.

تاالب پوتراجایا 

تاالب پوتراجایا بیش از اینکه یک آبادی آرام در قلب پایتخت اداری مالزی 
و  گیاهان  انگیز  انواع شگفت  از  مملو  و  پناهنگاه حیات وحش  یک  باشد، 
جانوران است. تعدادی از گونه های پرندگان را می توان در اینجا مشاهده 
کرد - پرندگان بومی تاالب، پرندگان آبی و حتی برخی از پرندگان مهاجر - که 
پرندگان  متاشای  برای  نظیر  بی  مکان  یک  به  مکان  این  است  شده  موجب 
تبدیل شود. مرکز تفسیر طبیعت اطالعات بیشرتی را درباره این تاالب ارائه 
می دهد، به عالوه برج دیدبانی 80 مرتی منظره وسیعی از تاالب و اطراف 

آن را به شام نشان خواهد داد. 

تامان بوتانی
)باغ گیاهشناسی( 

بیش از 7,000 گونه گیاهی از جمله گونه های گیاهی مناطق آفریقایی و آسیا 
و اقیانوسیه در تامان بوتانی وجود دارند و به همین دلیل این باغ یکی از 
بزرگرتین باغ های گیاهشناسی مالزی به شامر می رود. این باغ از سه بخش 

تشکیل شده است: گیاهان زینتی، گیاهان گلدار، و حفاظت و تحقیقات.

طراحی ورودی اصلی مسجد 
پوترا شبیه به دروازه های 

ساختامن ایران مسلامن 
)Muslim Persia( است، 

درحالیکه مناره 116 مرتی آن 
 از روی مسجد شیخ عمر بغداد 

ساخته شده است.
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پوتراجایا جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد
پردانا پوترا  •

دریاچه پوتراجایا  •
پارک تامان واریسان  • 

)پارک میراث فرهنگی کشاورزی(
داتاران پوترا )میدان پوترا(  •

پوتراجایا لندمارک  •
کروز تاسیک پوتراجایا  •

)گردش در دریاچه پوتراجایا(  

ایستانا کهاکیامن )قرص عدالت(  •
ایستانا مالواتی  • 
)قرص مالواتی(

یادبود هزاره ملی  •
پل های سیگنیچر  •

پرسیاران پردانا  • 
)بلوار پوتراجایا(

پارک سوارکاری پوتراجایا  •

کالب دریاچه پوتراجایا  •
مجتمع ورزش های آبی پوتراجایا  •

مسجد توانکو میزان زین   •
العابدین )مسجد بسی(

تامان رسی امپانگان  •

خرید

غذاخوری

آالماندا پوتراجایا، مرکز خرید برتر پوتراجایا، فروشگاه های متنوعی دارد که از اجناس خانگی گرفته تا پوشاک در آنجا یافت می شوند. آالماندا 
هاب )Alamanda’s The Hub( منطقه تفریحی و همه جانبه این مرکز خرید به شامر می رود که دارای سینام، مرکز کارائوکه، سالن بولینگ 
و یک زمین بازی است. بازار سوق واقع در مسجد پوترا گزینه متفاوتی برای خرید است که سوق های رشق میانه را برای شام یادآوری 
می کند؛ این بازار بیش از 50 سالن فروش دارد که در آنجا مواد غذایی، پوشاک، لوازم جانبی، اجناس کادویی و سوغات فروخته می شوند.   

دهد.  می  ارائه  شام  به  را  مختلفی  غذایی  های  گزینه  پوتراجایا 
چند غذاخوری روباز در پوتراجایا وجود دارد، از جمله سلرا پوترا 
در منطقه 1 و مدان سلرا در منطقه 8، که نه تنها خوراکی های 
را  املللی  بین  محبوب  غذاهای  از  تعدادی  بلکه  محلی  خوشمزه 
نیز عرضه می کنند. در رستوران غذاهای دریایی پوتراجایا، که به 
دریاچه زیبای پوتراجایا مرشف است، می توانید انواع متنوعی از 
غذاهای دریایی تازه را به طور جداگانه سفارش بدهید؛ این غذاها 
به شیوه های مختلفی پخته می شوند و به صورت بخار پز و کبابی 

نیز عرضه می شوند.
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مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

و  انگیز  هیجان  های  مناسبت  از  بسیاری  برگزاری  محل  پوتراجایا 
رنگارنگ است.  مردم محلی و بازدیدکنندگان خارجی بیش از همه 
پوتراجایا   )FLORIA( فلوریا  ساالنه  جشنواره  در  رشکت  منتظر 
برگزار می شود. عالقه مندان  پوترا  داتاران  هستند که هر سال در 
و  سواری  موج  و  آب  روی  اسکی  قهرمانی  مسابقات  از  ورزش  به 
مسابقات بازی های نهایی پوتراجایا در اواخر سال بسیار لذت می 
برند. به عالوه جشنواره بین املللی و ساالنه بالون های هوای گرم 

پوتراجایا را نباید فراموش کرد.

تفریحی  های  گزینه  و  دارد  متعددی  تفریحی  امکانات  پوتراجایا 
پارک  دهد.  می  قرار  خود  بازدیدکنندگان  اختیار  در  را  زیادی 
و  است،  سواری  اسب  کامل  امکانات  به  مجهز  پوتراجایا  سوارکاری 
کالب دریاچه پوتراجایا و مجتمع ورزش های آبی پوتراجایا امکانات 
ورزش های آبی بسیار متنوعی را عرضه می کنند. زمین های گلف 

دارای استانداردهای بین املللی نیز در اینجا موجود هستند.  

در پوتراجایا تعدادی محل های اقامت پنج ستاره وجود دارد که امکانات هیجان انگیز بسیار و محیطی مانند تفریحگاه برای شام فراهم 
می کنند. 

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

1 300 88 5050 تلفن اطالعات گردشگری  
+603 9235 4848   )MaTiC( مرکز گردشگری مالزی

مراکز اطالعات گردشگری
+603 8776 5647   )KLIA( فرودگاه بین املللی کواالالمپور
+603 8775 2518   )LCCT( پایانه حمل و نقل کم هزینه
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 منطقه 
جنوبی

• نگری سمبیالن 
• مالکا 

• جوهور

جوهور

مالکا

نگری سمبیالن

منطقه جنوبی مالزی، متشکل 
از ایاالت نگری سمبیالن، مالکا و 

جوهور، ترکیبی زیبا از تاریخ غنی، 
فرهنگ متنوع و زیبایی طبیعت 

است. مالکا، محل شهر میراث جهانی 
یونسکو، بیش از شش قرن قدمت 
دارد، در حالیکه فرهنگ مینانگ 

کابائو نگری سمبیالن و گنجینه های 
طبیعی جوهور همچنان توجه افراد 
را در طول سالها به خود جلب می 

کند.
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نگری سمبیالن

نگری سمبیالن مرکز سنت قدیمی مینانگ کابائو است. نگری سمبیالن که 
معامری متامیز مینانگ کابائویی طراحی سقف وسیع شبیه به شاخ های بوفالو 
شهرت دارد، از لحاظ لغوی به معنای »نه ایالت« است، و به نه لواک یا منطقه 

ای که زمانی فدراسیون نگری سمبیالن را تشکیل می داد، اشاره دارد. نگری 
سمبیالن که رسوم غنی و سنت های قدیمی بسیاری دارد، بین قدیم و جدید 

یک تعادل ایجاد کرده است.
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بندر دیکسون

از 18 کلیومرت سواحل ماسه ای زیبا تشکیل شده است. بندر دیکسون یکی از مشهورترین تفریحگاه های ساحلی در  بندر دیکسون تقریباً 
سواحل غربی است و نزدیک بودن آن به کواالالمپور - حدود ½1 ساعت رانندگی - این بندر را به دروازه مشهوری برای شهرنشینان تبدیل کرده 
است. سواحل بندر دیکسون نیز محل ایده آلی برای انجام بسیاری از ورزش های آبی و فعالیت های ساحلی است. تلوک کامنگ، تانجونگ 

بیرو )تاالب آبی( و کاهایا نگری از جمله مشهورترین سواحل در اینجا به شامر می روند.

مکان های دیدنی

رسی منانتی یک شاهکار معامری است که بدون استفاده از حتی یک 
میخ یا پیچ ساخته شده است.

موزه سلطنتی
رسی منانتی

رسی منانتی

تکمیل شده  منانتی، که ساخت آن در سال 1908  موزه سلطنتی رسی 
است، یکی از آخرین قرصهای چوبی بازمانده کشور است. این موزه که 
محل اقامت رسمی و پیشین خانواده سلطنتی کشور وبوده است، در 14 
جوالی 1992 به یک موزه سلطنتی تبدیل شد و بسیاری از نشان های 

سلطنتی را در خود جای داده است.



27

با زندگی در هر یک از خانه های محلی تجربه متفاوتی به 
دست خواهید آورد. نحوه جمع آوری شیره درخت کائوچو را یاد 

بگیرید و خوراکی های سنتی درست کنید.

اقامتگاه خانگی

این برنامه منحرص به فرد فرصت کمیابی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار 
تجربه  بتوانند جاذبه های زندگی روستایی واقعی را مستقیامً  تا  می دهد 
از فرهنگ و سنت های  و  کنید  کنار یک خانواده محلی زندگی  کنند. در 
جذاب محلی در یک محیط سنتی لذت بربید. غذاهای محلی میل کنید و در 
تعدادی از فعالیت های لذت بخش آنها در طول روز، از برداشت محصوالت 

کشاورزی گرفته تا بازی های سنتی، رشکت کنید. 

مجتمع موزه ایالتی
رِسِمبان

مجتمع موزه ایالتی سنت های قدیمی و تاریخ نگری سمبیالن را به منایش 
می گذارد. این مجتمع از سه ساختامن اصلی - تراتاک پرپاتیه، قرص آمپانگ 
تینگی و خانه نگری سمبیالن - تشکیل شده است و نشانگر طراحی سنتی 
مینانگکابائو است. یکی از ساختامن های آن موزه ایالتی است که به تِراکات 

پرپاتیه نیز معروف است.
 

جنگل های تفریحی

دارند،  قرار  سمبیالن  نگری  در  زیبا  و  طبیعی  های  تفریحگاه  از  تعدادی 
زیستی- گردشگری  مرکز  ِبندول،  اولو  تفریحی  جنگل  آنها  مشهورترین  که 

 Taman Alam Liar( علمی سانگای منیاال و تامان علم لیار ملباه جاملوی
مشغول  توانند  می  بازدیدکنندگان  اینجا،  در  هستند.   )Lembah Jemaloi
بسیاری از فعالیت های ماجراجویانه از جمله پیاده روی و دوچرخه سواری 
در کوه شوند، یا فقط بنشینند و از لحظات آرامش بخش در میان طبیعت 
زیبا و رسسبز لذت بربند. بسیاری از این جنگل های تفریحی نیز مجهز به 
امکانات مدرن از قبیل قسمت هایی برای چادر زدن، غرفه و رسویس های 

دستشویی هستند. 
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نگری سمبیالن جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد
رِسِمبان 

مجتمع موزه ایالتی  •
مجتمع صنایع دستی  •

)Al-Khawarizmi Astronomy(  
مزرعه شرتمرغ جلیتا  •

پارک کشاورزی استار ِفرش  •
اقامتگاه خانگی ِپلِگونگ  • 
)Pelegong Homestay(

جنگل تفریحی لِنِگنگ  •

نیالی
مرکز عمده فروشی نیالی 3  •

مرکز نساجی میدان نیالی  •

بندر دیکسون
موزه ارتش  •

مرکز گردشگری زیستی-علمی سانگای  •
ریور سافاری سانگای لینجی  •

مزرعه شرتمرغ پی دی  •
مجتمع تاریخی  •

موزه لوکوت و قلعه لوکوت  •
توقفگاه روباز اکسرتیم پی دی یاگی   •
)Extreme PD Buggy Trek Pit Stop(

اقامتگاه مراتع ایِگل  •
اقامتگاه خانگی پاچیتان  • 

)Pachitan Homestay( 
جنگل تفریحی  •

)Sungai Rambai Recreational Forest(  

مجتمع بیتول هالل  •

جلِبو
)Kem D’Agroloka( کِم دی آگرولوکا  •

مزرعه زیست محیطی تی تی  •
اقامتگاه خانگی کواال کالوانگ   •

)Kuala Klawang Homestay(
)Adat( موزه اَدت  •

تامان علم لیار ملباه  •
جاملوی   

جنگل تفریحی جرام توی  •

جمپول
خانه پندتا زابا  •

اقامتگاه خانگی اف ِبست  • 
)F’best Homestay( 
اقامتگاه خانگی لونِک  • 
)Lonek Homestay(

جنگل تفریحی رستینگ اولو  •
جنگل تفریحی ِد بانا  •

کواال پیال
جنگل تفریحی اولو بندول  •

دهکده فرهنگی تِراچی  •
اقامتگاه خانگی المان بانگکینانگ   •

)Laman Bangkinang(
اقامتگاه خانگی مودین حسن  •

جنگل تفریحی جرام توی  •

رمبائو
چشمه های آب گرم وت ورد پداس  •

بلور رمبائو  •
شب تاب های سانگای تیمون  •

اقامتگاه خانگی باتانگ نیامور   •
)Batang Nyamor Homestay(

موزه رمبائو )بدل قرص راجا ِملِوار(   •
جنگل تفریحی گونونگ داتوک   •

ِگامس 
)Gemas( اقامتگاه خانگی گامس  •

تامپین
جنگل تفریحی باتو مالوی  •

جنگل تفریحی گونونگ تامپین   •

خرید
در نگری سمبیالن به خصوص در نیالی و رسمبان تعداد زیادی نقاط خرید مناسب وجود دارد، از بازارهای شلوغ شبانه گرفته تا مراکز خرید بزرگ. 
مرکز عمده فروشی بسیار مشهور نیالی 3 با مساحت 165 هکتار، بزرگرتین مرکز عمده فروشی در مالزی به شامر می رود - یک مرکز خرید مقرون 

به رصفه که مملو از منسوجات، مبلامن راحتی، مبلامن، پوشاک، لوازم خانگی و لوازم جانبی خودرو است. 

 )Negeri Sembilan Crafts Complex( برای خرید صنایع دستی محلی که برای سوغاتی مناسب هستند، مجتمع صنایع دستی نگری سمبیالن
انتخاب خوبی است، در حالیکه در مرکز بلور رمبائو )Rembau Crystal( انواع مختلفی از محصوالت بلور با کیفیت به فروش می رسند.  ترمینال 
 Seremban Centre( رسمبان سنرت پوینت ،)Seremban Parade( رسمبان پاراد ،)Terminal One Shopping Complex( وان شاپینگ کمپلکس
Point(، بازار اقیانوسی بندر دیکسون )Oceanic Mall Port Dickson( و جوسکو رسمبان 2 )Jusco Seremban 2( یک مرکز خرید همه جانبه 
و راحت برای خریداران است، و بازارهای بزرگ از قبیل جاینت سناوانگ )Giant Senawang( و تسکو رسمبان 2 )Tesco Seremban 2( انواع 

مختلف و کاملی از اجناس خانگی را زیر یک سقف به فروش می رسانند. 
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

یکی از جاذبه های مینانگ که نباید آن را از دست داد، خوراکی لاِمنگ است؛ ملانگ مخلوطی از برنج مخصوص تهیه موچی و شیر نارگیل 
است که در لوله های متوسط بامبو و روی آتش رو باز و کم حرارت پخته می شود. خوراکی خوشبوی  داگینگ ساالی یا گوشت دودی شده 
یکی دیگر از خوراکی های مشهور نگری سمبیالن است، که اغلب در ماساک لاِمک چیلی آپی رسو می شود. گفته می شود که رمبائو محل 

مناسبی برای یافنت غذاهایی اصیل مینانگ است.

انگیز  مناسبت ورزشی هیجان  نگری سمبیالن هر ساله چندین  در 
 ،)Raptor Watch( برگزار می شود، از جمله متاشای جانوران شکاری
 ،)Port Dickson Water Festival( پیکسون  بندر  آبی  جشنواره 
 Port Dickson( پیکسون  بندر  املللی  بین  و  گانه  سه  مسابقات 
 Tunku( رگاتا  اپن  تونکو الکسامانا  و   )International Triathlon

 )Laxamana Open Regatta

چندین  سمبیالن  نگری  گفت  باید  شود،  می  که  تفریح  از  صحبت 
ورد  وت  گرم  آب  های  چشمه  دارد.  انگیز  هیجان  تفریحی  مقصد 

بین  تفاوت  دلیل  به   )Wet World Pedas Hot Springs( پداس 
دو استخر چشمه آب گرم روباز خود و جاذبه های پارک موضوعی 
اش از قبیل رسرسه دوقلوی بزرگ، استخرهای مخصوص آب بازی و 
کانال های ساخت انسان، تجریه تفریحی مناسبی برای شام است، در 
 Eagle Ranch Resort( حالیکه اقامتگاه ایگل رانچ بندر دیکسون
Port Dickson( انواع مختلفی از فعالیت های رسپوشیده و روزباز 
را برای متام اعضای خانواده فراهم می کند تا از لحظات خود لذت 

بربند.

در نگری سمبیالن طیف وسیعی از گزینه های اقامتی وجود دارد. اقامتگاه های ساحلی اکرثاً در بندر دیکسون واقع شده اند، در حالیکه در 
رسمبان هتل های ستاره دار و آپارمتان های خدمات دار بسیاری وجود دارد. اگر می خواهید درباره اهالی این کشور و فرهنگ آنها بیشرت 

بدانید، می توانید اقامتگاه های خانگی را در دهکده های ماالیی رسارس نگری سمبیالن انتخاب کنید.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+606 672 2726 مرکز اطالعات گردشگری، آر اند آر رسمبان - بزرگراه بندر دیکسون 

هنگام بازدید از این کشور حتامً باید غذای ماساک ملاک چیلی 
آپی )Masak Lemak Cili Api( - یک ظرف تند مینانگی 

که از ترکیبی از شیر نارگیل غلیظ، زردچوبه و فلفل تایلندی 
درست شده است، را امتحان کنید.
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مالکا

مالکا که از لحاظ موقعیتی در امتداد تنگه مالکا واقع شده است، زمانی مرکز 
یک امپراتوری تجاری مهم بوده است. زادگاه میراث تاریخی و فرهنگی ملت، 

بازمانده های گذشته طوالنی و درخشان آن به خوبی محافظت شده اند و 
امروزه نیز می توان آنها را مشاهده کرد؛ از این رو به این مکان لقب با شکوه 

شهر میراث جهانی یونسکو در سال 2008 را به خود اختصاص داده است. 
عالوه بر مناسبت های پرطرفدار اقامتگاه های خوش منظره کامپونگ و چشم 

انداز فرهنگی غنی به چشم می خورند.



31

مکان های دیدنی

 Sir Stamford( اگر دخالت های به موقع رس استمفورد رافلز
 )A’Famosa( و عالقه عمیق او به تاریخ نبود، قلعه آفاموسا )Raffles

به طور کامل تخریب شده بود.

استادتویز قدیمی ترین ساختامن هلندی باقیامنده در جنوب رشق 
آسیا است.

پورتا دو سانتیاگو
ملکا تنگا 

پورتا دو سانتیاگو یکی از مشهورترین مراکز دیدنی ملکا به شامر می رود. این دروازه یکی از چهار ورودی اصلی قلعه آفاموسا است، که در 
سال 1511 توسط آلفونسو دی آلبوکرک )Alfonso d’Albuquerque(، یک دریاساالر پرتغالی، ساخته شد. با اینکه سایر مناطق این قلعه در 

طول حمله هلندی ها در سال 1641 به شدت آسیب دید، اما دروازه منادین آن تا به امروز باقی مانده است.

استادتویز
ملکا تنگا

استادتویز که ویژگی بارز آن دیوارهایی به رنگ قرمز ماهی های آزاد 
است، زمانی محل اقامت رسمی فرمانداران هلندی و افرسان آنها بوده 
است. این بنا در سال 1645 ساخته شد، و اکنون به موزه تاریخ و قوم 
 Christ( نگاری تبدیل شده است. در کنار این بنا یک کلیسای مسیحی
 Dutch( با رنگی مشابه با این بنا، کلیسای اصالح شده هلندی )Church

Reformed Church( که در قرن 18 ساخته شد، وجود دارد.
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کامپونگ مورتن تنها دهکده ماالیی در این شهر تاریخی است که 
رسوم و سنت های خود را حفظ کرده است.

مردم پراناکان، که به اسرتیتز چاینیز نیز معروف هستند، نوادگان 
اولین مهاجران چینی به مالکا به شامر می روند. 

موزه میراث فرهنگی نیونیا بابا
ملکا تنگا

موزه میراث فرهنگی نیونیا بابا زمانی رسزمین آبا و اجدادی سه نسل 
از خانواده نیونیا بابا بوده است، و در آنجا شام می توانید به زندگی 
خانواده ثرومتند اسرتیتز چاینیز )Straits Chinese( نگاهی بیاندازید. 
این موزه با مبلامن آنتیک و اصلی که با چوب رز ساخته شده است و 

یک حیاط رسپوشیده کامل شده است.

ریور کروز مالکا
ملکا تنگا

زیبای  منظره  از  و  بروید  مالکا  رودخانه  به  تفریحی  کشتی  یک  با 
و  تفسیر  با  همراه  مالکا  ریور  کروز  بربید.  لذت  رودخانه  طرف  دو 
تاریخی  تا قسمت های  امکان می دهد  به شام  آموزنده  توضیحات 
مالکا، که عبارتند از انبارهای قدیمی، فروشگاه های خانگی باستانی، 
یک   ،)Kampung Morten( مورتن  کامپونگ  و  اصیل  های  پل 

کامپونگ ماالیی سنتی، را متاشا کنید.

بدل قرص سلطان مالکا )موزه فرهنگی(
ملکا تنگا

این موزه فرهنگی بدل زندگی در قرص سلطنتی قرن 15 مالکا است. 
در حال حارض در این موزه اجناس مربوط به فرهنگ کشور به منایش 
گذاشته می شوند، یکی از منایش های آن یک شهر فرنگ بزرگ است 

که دادگاه سلطان را به تصویر می کشد. 
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مالکا جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد
ملکا تنگا

خیابان جانکر  •
موزه دریایی  •

برج تامینگ ساری  •
سان ست کروز  •

بوکیت سینا  •
معبد چنگ هون تنگ  •

کلیسای مسیحی  •
چاه هانگ لی پو)چاه شاه(   •

مسجد کامپونگ کلینگ(  •
مسجد کامپونگ هولو  •

تئاتر حیات وحش مالکا  •
رسزمین عجایب کورال   •

موزه اسباب بازی  •
یادبود اعالم استقالل  •

کلیسای سنت فرانسیس خاویر  •
قلعه سنت جان  •

کلیسای سنت پل  •

کلیسای سنت پیرت  •
مسجد تنگکرا  •

معبد تی فانگ فو  •

آلور گاجا
مجتمع ستاره شناسی الخوارزمی  •

موزه رسوم سنتی  •
داتوک توا مگالیت  •

مجتمع چشمه آب گرم گادک   •
مزرعه میوه گرمسیری مالکا   •
تانجونگ توان )کاپه راچادو(  •

تانجونگ بیدارا  •
مرکز اطالعات الک پشت ها  •

جاسین
چشمه های آب گرم جاسین  •

پوالئو بسار )جزیره بزرگ(  •
آرامگاه تون تجا  •

سانگای رامبای ریور کروز  •

هانگ توا جایا / آیر کرو
موزه زنبور  •

پناهنگاه پرندگان و خزندگان مالکا  •
باغ گیاهشناسی مالکا   •

پارک متساح مالکا   •
مرکز بولینگ بین املللی مالکا  •

پارک موضوعی و تفریحگاه  •
رسزمین عجایب مالکا  

مرکز علوم ماجراجویانه آسامن منای   •
مالکا

باغ وحش مالکا  •

خرید

خیابان جانکر )جاالن هانگ جبات( و جاالن تون تان چنگ الک به 
دلیل یافته های قدیمی و بزرگ آن معروف هستند. گفته می شود 
)اسرتیتز  پراناکان  فروشگاه های خانگی  نواز  در ردیف های چشم 
چاینیز( که در میان این جاده ها قرار دارند، برخی از بهرتین لوازم 
لوازم  جواهرات،  ظروف،  رسامیک،  مبلامن،  جمله  از  کشور  آنتیک 
خرده ریز، پول های قدیمی، لباس و نقاشی، به چشم می خورند. 
به عالوه بازدیدکنندگان می توانند در خیابان جانکر سوغاتی های 
زیادی از قبیل تی رشت، گلیم و جاکلیدی بیابند - که برخی از آنها را 

می توانید با توجه به سلیقه خود درست کنید. 
کوای  جاالن  در  واقع   )Medan Samudera( سامودرا  مدان  در 

دستی  صنایع  و  سفال  از  مختلفی  انواع   )Jalan Quayside( ساید 
 )Jalan Laksamana( یافت می شوند، در حالیکه جاالن الکسامانا
پوشاک  و  کفش  آنها  تخصص  که  است  هایی  فروشگاه  از  مملو 
سنتی پراناکان است. در پهلوان واک )Pahlawan Walk( و گالری 
میراث فرهنگی )Heritage Gallery( واقع در داتاران پهلوان مالکا 
مگامال )Pahlawan Walk and Heritage Gallery(، ماهکوتا پاراد 
 Jaya( جایا جوسکو باندارایا ،)MITC( میدین ،)Mahkota Parade(
 Jaya Jusco Ayer( کرو  آیر  جوسکو  جایا  و   )Jusco Bandaraya

Keroh( انواع مختلفی از لوازم موجود هستند.

ریور کروز مالکا
ملکا تنگا
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

شهر  این  های  خوراکی  در  مالکا  فرد  به  منحرص  های  فرهنگ 
منعکس شده اند. فروشگاه هایی که متام انواع غذاهای مخصوص 
محلی را می فروشند، ماالیی، نیونیا، چینی، پرتغالی و چیتی - هر 
شب در امتداد خیابان جانکر خوراکی های لذیذشان را عرضه می 
کنند. سایر اماکن مشهور جاییکه در آنجا بتوانید غذاهای مخصوص 
و محلی خوبی را بیابید عبارتند از مالکا رایا، باندا هیلیر و جاالن 
مونشی عبدالله. آسام پداس مالکا )Asam Pedas Melaka(، ساتای 
 )Chicken Rice Balls( چیکن رایس بالز ،)Satay Celup( چلوپ
و کمبولی رایس )Kembuli Rice( از جمله غذاهای محلی هستند 

که باید آنها را امتحان کنید.

در مالکا مناسب هایی هیجان انگیز زیادی در طول سال برگزار می 
شوند. اگر می خواهید با فرهنگ محلی مالکا آشنا شوید، جشنواره 
پرتغالی  محله  در  را  ها  پرتغالی  کریسمس  جشنواره  و  پدرو  سان 
 Gendang( نشین ها از دست ندهید. جشنواره جندانگ نوسانتارا
 Melaka( و شوی گردشگری بین املللی مالکا ،)Nusantara Festival
پرطرفدارترین  جمله  از  نیز   )International Tourism Show

مناسبت ها هستند. 

از  تا  دهد  می  امکان  شام  به   )Sunset Cruise( کروز  ست  سان 
در هنگام غروب خورشید  کننده شهر مالکا  پانورامای خیره  مناظر 
لذت بربید، در امتداد خط ساحلی شهر و در حواشی جزایر اطراف 
 )Melaka River Cruise( حرکت کنید، در حالیکه ریور کروز مالکا
لحاظ زمانی  از  بناهایی می گذرید که  کنار  از  را هنگامی که  شام 
انگیز در رودخانه مالکا می  به یک سفر هیجان  اند،  آزموده شده 

پارک آبی مالزی،  برد. تفریحگاه آفاموسا، مرکز بزرگرتین سافاری و 
یکی از مقصدهای تفریحی برتر مالکا به شامر می رود. مرکز علوم 
مالکا  املللی  بین  بولینگ  مرکز  و  مالکا  منای  آسامن  ماجراجویانه 

ساعاتی پر از لذت را برای متام اعضای خانواده فراهم می کند. 

در نقاط مختلف مالکا اقامتگاه های متنوعی وجود دارند، از هتل های در سطح جهانی و اسرتاحتگاه های خوش منظره گرفته تا هتل های 
مقرون به رصفه و اقامتگاه های خانگی و دنج. 

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+606 232 8402 بخش توسعه گردشگری مالکا         
گردشگری مالزی مالکا                1549 / 3785 / 3304 288 606+

مرکز اطالعات گردشگری
+606 283 6220 جاالن کوتا                                           
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جوهور

جوهور، که در جنوبی ترین بخش شبه جزیره مالزی قرار دارد، دروازه جنوبی 
کشور به شامر می رود. موقعیت اسرتاتژیک آن موجب شده است در طول 

سال ها رشد زیادی داشته باشد و این منطقه را به یکی از توسعه یافته ترین 
ایالت ها تبدیل کرده است. این ایالت دارای تنوع جاذبه های طبیعی است، 

که جنگل های بارانی رسسبز، آبشارهای مواج، تاالب های پر جنب و جوش و 
جزایر گرمسیری زیبا در سواحل آن را شامل می شود.
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صخره های آتشفشانی پارک ملی اندائو-
رومپین به حدود 240 میلیون سال قبل 

باز می گردند.

مکان های دیدنی

پارک ملی اندائو-رومپین
مرسینگ

پارک ملی اندائو-رومپین یک ذخیره گاه طبیعی پهناور با مساحت 92,000 هکتار است که 
مملو از انواع مختلف گیاهان و جانوران است. این ذخیره گاه طبیعی رسسبز که در امتداد 
دو کشور گسرتده است، زیستگاه گونه های متعدد حیات وحش، از جمله برخی از گونه 

های در معرض خطر انقراض، است.

جزایر گروهی مرسینگ

جوهور در میان آب های مرسینگ 72 جزیره دارد، که 13 جزیره آن به 
عنوان پارک آبی ملی نام گذاری شده اند. شش جزیره مشهور مرسینگ 
- به نام های راوا )Rawa(، پامنگیل )Pemanggil(، سیبو )Sibu(، اور 
)Aur(، بسار )Besar( و تینگی )Tinggi( - بهرتین نقاط ماهیگیری و 

قایق سواری کشور به شامر می روند.
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مزرعه میوه دسارو
کوتا تینگی

مرزعه میوه دسارو با مساحت 100 هکتار دارای بیش از 100 نوع مختلف 
میوه های گرمسیری فصلی و غیر فصلی و بیش از 10 گونه گیاهی است؛ این 
مزرعه به شام امکان می دهد تا طعم های عالی میوه های محلی از قبیل 

دوریان، رامبوتان و مانگوستین را امتحان کنید. 

نوساجایا
جوهور بهرو

اتخاذ لقب »دنیایی در یک شهر«، به پایتخت اداری و جدید  با  نوساجایا، 
جوهور تبدیل شده است. نوساجارا به دلیل وجود پارک های خوش منظره، 
های  گزینه  زیادی  تعداد  و  شهری  اسرتاحتگاه  یک  کننده،  خیره  آبشاری 
تفریحی و رسگرم کننده از جمله پارک موضوعی رسپوشیده، پرطرفدارترین 

مقصد در حال ظهور در کشور به شامر می رود.

پارک ملی گونونگ لدانگ
لدانگ

 )Mount Ophir( پارک افسانه ای گونونگ لدانگ - که با نام کوه افیر
نیز شناخته شده است - بیشرت به دلیل زیبایی طبیعی و خیره کننده خود 
شهرت دارد زیرا افسانه هایی اطراف آن را احاطه کرده اند. پیاده روی در 

مسیر کوهنوری آن برای شام تجربه جالبی خواهد بود زیرا در آنجا شام 
رسازیر شدن آبشارها، جریان رودخانه ها و گونه های مختلفی از گیاهان و 
جانوران را مشاهده خواهید کرد. در یک روز روشن، مناظر بی نظیر تنگه 

ماالکا )Straits of Malacca( و اطراف آن را می توانید از باال مشاهده 
کنید.

افسانه پوتری گونونگ لدانگ )Puteri Gunung Ledang( و درخواست 
های ظاملانه او یکی از معروف ترین فرهنگ های عامیانه کشور است. 
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جوهور جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد
جوهور بهرو

موزه سلطنتی ابوبکر  •
هوتان بندر  •

بوکیت تیمباالن  •
ساختامن سلطان ابراهیم  •

بازار جی بی  •
خلیج دانگا  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ سیناران بارو  •
گالری ماوار  •

مرکز کنوانسیون بین املللی پرسادا  •
مسجد سلطان ابوبکر  •

استوالنگ لوت  •
  )MBJB مرکز بازدید جوهور بهرو )گالری  •

 )IMIC( مرکز اطالعات اسکندر مالزی  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ پریگی   •

)Kota Tinggi( کوتا تینگی
کرم های شب تاب سانگای جوهور و   •

لبام سانگای 
دسارو  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ تامنین بارو  •
آبشارهای کوتا تینگی  •

تفریحگاه آبی و زمین گلف سبانا  •
اقامتگاه خانگی سمنچو  •

موزه کوتا تینگی  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ فلکرا سانگای   •

آرا
اقامتگاه خانگی کامپونگ لوکوت  •

موار

بهشت گیاهان ادویه جات ناشوا  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ پاریت بوگیس  •

گشت رودخانه موار  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ سارانگ بوایا  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ باتو 28 لنگا  •

چشمه آب گرم گریسک  •

کلوانگ
پارک طبیعی زنیکسین  •

گونونگ بلوموت  •
تفریحگاه محیط زیست گونونگ المباک  •

مزرعه برنج طبیعی سازگار با محیط   •
زیست کاهانگ

نوساجایا
اسکله پوتری  •

پارک موضوعی و خانوادگی اسکله پوتری  •
رسزمین لگوی مالزی  •

اسرتاحتگاه شهری لدانگ  •

باتو پاهات
وت ورد باتو پاهات  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ پاریت تنگا  •

مرسینگ
جزیره مرسینگ  •
ساحل ایر پاپان  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ ایر پاپان  •

پونتیان

پارک ملی تانجونگ پیای  •
اقامتگاه خانگی تانجونگ پیای  •

پارک ملی جزیره کوکوپ  •
موزه آناناس  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ تانجونگ پیای  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ پوتری منانگیس  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ پرماتانگ سپام  •

سگامات
پارک ملی سالی اندائو-رومپین  •

چشمه آب گرم البیس  •

کوالیجایا
فروشگاه های فوق العاده جوهور  •

اتاق سوارکاران  •
تفریحگاه و زمین گلف افسانه ای کشور  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ رسی پایا  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ رسی گونونگ   •

پوالی
پوالئو پامنگیل  •

پوالئو اور  •
پوالئو راوا  •

پوالئو تینگی  •
پوالئو بسار  •

پوالئو دایانگ  •
پوالئو سیبو تنگا و سیبو بسار  •

لدانگ
پارک ملی گونونگ لدانگ  •

تانگ کاک )منسوجات(  •

خرید
جوهور به عنوان یکی از بهرتین مکان های خرید کشور معرفی شده است. 

انواع متنوعی از مراکز خرید، فروشگاه های معاف از گمرک، مراکز صنایع 

دستی، فروشگاه های بزرگ، بازار و بازارهای رو باز گزینه های خرید بسیار 

متنوعی را به بازدیدکنندگان ارائه می دهند.

 زون جوهور بهرو )ZON Johor Bahru( یک مقصد تفریحی همه جانبه 

و مجهز به فروشگاه های معاف از گمرک، یک فروشگاه بزرگ، هتل و یک 

از  یکی   )Holiday Plaza( پالزا  هالیدی  حالیکه  در  است،  قایقرانی  پایانه 

طوالنی ترین بازارهای رسپوشیده آسیا را دارد. سایر مراکز خرید مدرن در 

 Johor Premium( العاده جوهور از فروشگاه فوق  اطراف کشور عبارتند 

از برندهایی که تخفیف  انواع متنوعی  با  Outlets(، یک مرکز همه جانبه 

 Lien Hoe( مجتمع لین هو ،)Plaza Kotaraya( دارند، و نیز پالزا کوتارایا

تربائو  ایون   ،)Pelangi Leisure Mall( پالنگی  تفریحی  بازار   ،)Complex

 ،)AEON Bukit Indah( ایون بوکیت ایندا ،)AEON Tebrau City( سیتی

مرکز   ،)City Square( اسکویر  سیتی   ،)Plaza Angsana( آنگسانا  پالزا 

 ،)Sutera Mall( مرکز خرید سوترا ،)Danga City Mall( خرید دانگا سیتی

مرکز   ،)Wetex Parade( پاراد  وتکس   ،)Skudai Parade( پاراد  اسکودای 

پالزا  و   )Summit Parad( پاراد  سامیت   ،)Kluang Mall( کلوانگ  خرید 

 .)Plaza Pelangi( پالنگی

 ،)MAWAR House( ماوار  خانه  قبیل  از  دستی  صنایع  خرید  مراکز  در 

 )Kompleks Budaya & Kraf Johor( جوهور  کراف  و  بودایا  کمپلکس 

بسیاری  انواع   )SARASA Craft Centre( ساراسا  دستی  صنایع  مرکز  و 

سازمان  عالوه  به  دارند،  وجود  خرید  برای  دستی  صنایع  های  سوغاتی  از 

کار  از  را که جامعه  نیز صنایع دستی   )JARO( توانبخشی منطقه جوهور

افتادگان می سازند، به فروش می رساند. 
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غذاخوری
بودجه  و  سلیقه  هر  با  بسیاری  غذاخوری  های  گزینه  جوهور  در 
وجود دارد. به فاصله فقط 10 دقیقه رانندگی از شاملی ترین نقطه 
تانجونگ پیای )Tanjung Piai(، کوپوک )Kukup( واقع شده است؛ 
این دهکده ماهیگیری به دلیل غذاهای دریایی و تازه خود مشهور 
است و شام می توانید در کنار منظره زیبای دریا از خوردن آنها لذت 
بربید. مراکز فروشنده های دوره گرد که متام خوراکی های خوشمزه 

در  شوند،  می  یافت  اصلی  شهرهای  در  کنند،  می  عرضه  را  محلی 
حالیکه رستوران های عرضه کننده غذاهای متنوع بین املللی بیشرت 
در پایتخت جوهور بهرو وجود دارند.  غذاهای مخصوص محلی که 
 ،)Laksa Johor( باید آنها را امتحان کنید عبارتند از الکسا جوهور
و   )Lontong( لونتونگ   ،)Nasi Briyani Gam( گام بریانی  ناسی 

 .)Mee Bandung( می باندونگ

برخالف الکسا هایی که در سایر مناطق رسو می شوند، الکسا 
جوهور یک ترکیب خوراکی منحرص به فرد است که در آن به 

جای نودل های برنج ضخیم از اسپاگتی استفاده می شود.

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

املللی  بین  های  مناسبت  از  بسیاری  میزبان  سال جوهور  طول  در 
است. جشنواره هیجان انگیز سگامات دوریان، جشنواره بین املللی 
بادبادک های پاسیر گودانگ و جشنواره بین املللی ارکیده جوهور 
بهرو، سه مناسبتی هستند که هر ساله توجه جمعیت بسیار زیادی 
را به خود جلب می کنند. طرفداران ورزش نیز از مسابقات سه گانه 
و بین املللی مسافت دور رسارو پنگرانگ، مسابقه دوی سکند لینک 

بریج جوهور-سنگاپور و رالی مالزیایی آنکوم، لذت خواهند برد.  

کوتا  منطقه  در  ویژه  به  جوهور،  در  مالزی  گلف  زمین  بیشرتین 

تینگی واقع شده است. اتاق سوارکاران )Riders Lodge( در سدناک 
به  که  است  کشور  در  منظره  خوش  تفریحگاه  یک   )Sedenak(
امکانات اسب سواری و زمین گلف مجهز است. برای اینکه ساعاتی 
باتو  آبی وت ورد  پارک  به  توانید  باشید، می  داشته  از رسگرمی  پر 
پاهات )Wet World Batu Pahat( که برای متام سنین مناسب است 
و رسرسه های آبی پیچ در پیچ و آبشار های مصنوعی دارد، بروید؛ 
 Permas Jaya Go-Kart( از سوی دیگر کالب کارتینگ پرماس جایا
از  یکی  و  دهد  می  ارائه  را  کاملی  کارتینگ  امکانات  نیز   )Club

طوالنی ترین مسیرهای کارتینگ کشور را دارد. 

صحبت از اقامتگاه که می شود، جوهور گزینه های بسیاری را به شام ارائه خواهد داد. هتل های ستاره دار در جوهور بهرو متمرکز شده 
اند، در حالیکه تفریحگاه های ساحلی لوکس بیشرت در دسارو قرار دارند. به غیر از انواع اقامتگاه های معمول، اقامتگاه های خانگی نیز از 
قبیل اقامتگاه هایی در کامپونگ سیناران بارو، کامپونگ متنین بارو، سمنچو، کامپونگ پاریت بوگیس و تانجونگ پیای وجود دارند تا شام را 

با تجربه ای منحرص به فرد در زمینه زندگی در بین مردم محلی آشنا کنند.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+607 222 3590 / 1 گردشگری جوهور مالزی 
+607 227 0822 / 1822 مرکز اطالعات گردشگری، بانگونان سلطان اسکندر 
+607 218 8070 / 224 4133 مرکز اطالعات گردشگری، ج بی سنرتال 
+607 590 9140 مرکز اطالعات گردشگری، فروشگاه های فوق العاده جوهور 
+607 827 6500 مرکز اطالعات گردشگری، تانجونگ بلونگکور  
 +607 798 1979 مرکز اطالعات گردشگری، مرسینگ14  
+607 224 1432 / 224 9960 اداره گردشگری جوهور 
+607 223 3171 وزارت گردشگری، دفرت جوهور 
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Temengor

Banding Island

Royal Belum

Taiping
Bukit Gantang Homestay •

Bukit Larut •
Kota Ngah Ibrahim •

Matang Mangrove Swamp •
Perak Museum •

Selama Homestay •
Taiping Lake Gardens •

Zoo  Taiping and •
Night Safari  

Kuala Kangsar
• Enggor Handicraft Centre
• Galeri Sultan Azlan Shah
• Kampung Sayong (Labu Sayong)
• Malay College Kuala Kangsar
• Malaysia’s oldest rubber tree
• Royal Museum
• Ubudiah Mosque
• Ulu Kenas Waterfall

Lumut
Lumut International Yacht Club • 

Lumut Mangrove Park •
Warship Museum •

Sea Shell Museum •
Teluk Batik •

Teluk Senangin •

Sungai Siput

IPOH

Parit Buntar

Gerik

Kuala
Kangsar

Taiping

Lumut
Tapah

Batu Gajah

KEDAH
KELANTAN

PAHANG

SELANGOR

Kamunting

Chemor

Tambun

Slim River

Kampar

Kuala Kurau 

Tanjung Rambutan

Tanjung
Tualang

Bidor

Selama Homestay

Latar Bayu
Waterfalls

Ulu Legong
Hot Spring

Kampung Relau
Homestay

Tanjung
Waterfalls

Pulau
Sembilan

Pulau Pangkor

Pangkor
Laut

Segari Turtle
Management Centre

Leaning
Clock Tower

Kuala Gula Bird Sanctuary

Felda Residence
Hot Springs

Wildlife Conservation Centre

Klah Homestay

Kellie’s
Castle Gua Tempurung

• Gopeng Museum
• Gopeng Homestay

Kuala Sepetang Recreational Forest

Lata Kekabu
Lake Raban

Lenggong Archaeological
Museum

Kampung Beng
Homestay

Kuala Woh
Recreational Forest

Taman Herba
Negeri Perak

Lata Kinjang waterfalls

Sultan Azlan
Shah Airport

PENANG

Ipoh
• Birch Memorial Clock Tower
• Darul Ridzuan Museum
• Geological Museum
• Gunung Lang Recreation Park
• Ipoh Railway Station
• Lost World of Tambun
• Kek Look Tong Temple 
• Mekprasit Temple
• Sam Poh Tong Temple
• State Mosque

Sungai Sedim
• White Water Rafting
• Tree Top Walk 

Dorani Homestay
Fraser’s Hill

Berjaya Hills

THAILAND

* Map not drawn to scale

LEGEND
State Capital Expressway

Major Road
Secondary Road
Railway Lines
International Border
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 منطقه 
شاملی

• پراک 
• پنانگ 
• کداه 

• پرلیس

پنانگ 

پراک

کداه

پرلیس

منطقه شاملی، متشکل از ایالت 
های پراک، پنانگ، کداه و پرلیس، 

دارای مناظر رسسبز و وسیع، میراث 
فرهنگی و تاریخی غنی، مناطق 

ساحلی خوش منظره و حومه شهر 
جذاب است. این منطقه، که محل 

شهر میراث جهانی یونسکو و 
ژئوپارک جهانی یونسکو است، قدرت 

تخیل انسان را بر می انگیزد و با 
ترکیبی از مناظر، صداها، طعم ها 

و رایحه ها حواس پنجگانه انسان را 
نوازش می دهد.
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پراک

پراک، که »رسزمین زیبایی« نیز نامیده می شود، زمانی یک ایالت غنی از 
معادن قلع بوده است. نام آن، به معنای »نقره«، از منایع معدن قلع که زمانی 

به وفور در این ایالت وجود داشتند، گرفته شده است. امروزه، این ایالت 
با داشنت جاذبه های منحرص به فرد و فرهنگ غنی خود، از بازدیدکنندگان 

استقبال می کند. در بین شگفتی های دلپذیر و فراوان پراک می توان از 
معبدهای غاری بی نظیر، قدیمی ترین موزه، برج خاص لینینگ و اولین سافاری 

شبانه کشور نام برد.
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مکان های دیدنی

پوالئو پانگکور
مانجونگ 

جزیره پانگکور در پراک دارای دهکده های ماهیگیری خوش منظره، سواحل زیبا، آب های نیلگون درخشان و تعدادی جاذبه های تاریخی از 
قبیل قلعه هلندی ها )Dutch Fort( و باتو برسورات )سنگ حکاکی شده باستانی( است. درست بیرون از این ساحل دروازه باشکوه و خصوصی 

پانگکور الوت )Pangkor Laut( واقع شده است.

رویال بلوم
گریک

بلوم قرار گرفته است، و زیبایی  بلوم داخل دره محافظت شده  رویال 
یک  آن  بکر  بارانی  جنگل  دارد.  فراوانی  شهرت  آن  بکر  و  طبیعی 
اکوسیستم پیچیده ای دارد و یکی از معدود مکان ها در مالزی است 
که در آن افراد می توانند گل های نادر ریفلیزیا را بیابند. به عالوه این 
مکان زیستگاه مهمی برای تعدادی از گونه های در معرض خطر انقراض 
های  کرگدن  و  ماالیی  برب  آسیایی،  فیل   ،)seladang( قبیل سالدانگ  از 

سوماتران به شامر می رود.  

رویال بلوم تنها جنگل در مالزی است که در آن متام ده گونه 
کاالئوهای مالزیایی یافت می شوند.



باغ وحش تایپینگ و نایت سافاری
الروت ماتانگ و سلام

باغ وحش تایپینگ که زیستگاه حدود 180 گونه حیات وحش محلی و خارجی 
است، اولین باغ وحش کشور به شامر می رود. به نایت سافاری بپیوندید و 
سوار بر قطار کوچک در اطراف باغ وحش گردش کنید و به متاشای برخی از 

حیوانات شب روی باغ وحش بنشینید.

در نایت سافاری، که اولین گردش در نوع خود در مالزی است، 
از نورپردازی های ویژه که شبیه به نور ماه است استفاده شده 

است تا تجربه واقعی تری از گردش شبانه محقق شود.

گالری سلطان اصالن شاه
کواال کانگساز

سبک معامری گالری عظیم سلطان اصالن شاه که زمانی یک قرص سلطنتی 
بوده است، ترکیبی از عنارص آسیایی و اروپایی است. این گالری تاریخ و نیز 
به  را  به سلطان  متعلق  یادگار سلطنتی  خانه های  و  دستاوردهای سلطان، 

منایش می گذارد.

چشمه های آب گرم فلدا رزیدنس
سانگکای

از  مملو   )Felda Residence Hot Springs( رزیدنس  فلدا  گرم  آب  های  چشمه 

بسیاری  توانند  می  شود  می  گفته  که  است  جاری  و  طبیعی  گرم  آب  های  چشمه 

از بیامری ها از قبیل آرتروز و اگزما را تسکین دهند. این منطقه در پایین محدوده 

تیتیوانگسا )Titiwangsa Range( قرار دارد، و مناظر طبیعی و زیبایی آن را احاطه 

کرده است. 
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پراک جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

کینتا
• برج ساعت بیرچ مموریال

• موزه دارول ریدزوان
• موزه زیست شناسی

• پارک تفریحی گونونگ النگ
• ایستگاه راه آهن ایپو
• دنیای گمشده تامبون

• معبد مکپراسیت
• معبد پراک تانگ

• معبد سام پو تونگ
• معبد کِک لوک تانگ

• آبشار چپور
• قلعه کِلی

• پارک گیاهان پراک

کواال کانگساز
• مرکز صنایع دستی اِنگور

• کامپونگ سایونگ )البو سایونگ(
• قدیمی ترین درخت کائوچوی مالزی 

• موزه سلطنتی
• مسجد عبودیا

• آبشار اولو کناس

مانجونگ
• کالب قایقرانی بین املللی لوموت

• موزه جنگ
• پوالئو سمبیالن

• موزه صدف

• تخم گذاری الک پشت سگاری
• تلوک باتیک

• تلوک سنانگین
• پارک غواصی تلوک باتیک اینلند

الروت ماتانگ و سلام
• تپه مکس ول )بوکیت الروت( 

• کوتا نگاه ابراهیم
• مرداب ماتانگ مانگرو

• موزه پراک
• باغ دریاچه تایپینگ

• جنگل تفریحی کواال سپتانگ
• کارخانه اسپریتزر

• گالری فیرست
• اقامتگاه خانگی بوکیت گانتانگ

• اقامتگاه خانگی سالما

باتانگ پادانگ
• جنگل تفریحی کواال ووه
آبشارهای التا کینجانگ  •

• آبشارهای التا اسکندر
• اقامتگاه خانگی کال

• مرکز حفاظت از حیات وحش

پراک تنگا
• مجتمع تاریخی پاسیر ساالک

• مرکز صنایع دستی پوالئو تیگا
• مرکز اصالح نژاد ریور تراپین

هولو پراک
• جزیره باندینگ
• دریاچه متنگور

• آبشارهای التا ککابو
•   موزه باستان شناسی لنگونگ

• اقامتگاه کامپونگ بنگ

کامپار
• سانگای کامپار

رفتینگ در آب سفید  
• گوا متپورونگ
• موزه گوپنگ

خانه میراث فرهنگی  •
اقامتگاه خانگی گوپنگ  •

هیلیر پراک
• برج ساعت لینینگ

• بنای یادبود جنگ جهانی
• اقامتگاه خانگی باگان داتو

کریان
• پناهنگاه پرندگان کواال گوال

• جزیره اورانگ اوتان
)تفریحگاه شهر دریاچه ای بوکیت مراه(  

خرید
پراک، به ویژه کواال کانگسار، صنایع دستی پر رونقی دارد، و صنایع 
البو  سوغاتی   مشهورترین  است.  آن  اصلی  محصول  سنتی  دستی 
خاک  از  که  فرد  به  منحرص  و  شکل  کدویی  ظرف  نوعی  سایونگ، 
تولید  کانگسار  کواال  در  سایونگ  کامپونگ  است.  شود،  می  ساخته 
کننده اصلی البو سایونگ است. سایر صنایع دستی که به فروش می 
رسند عبارتند از باتیک )پارچه طرح دار(، ظروف گلی، قالب دوزی  
)گلدوزی با نخو طالیی(، کنده کاری روی چوب بامبو و سوغاتی های 

ساخته شده از صدف. 

و  دستی  صنایع  این  از  متنوعی  انواع  خرید  برای  ها  مکان  بهرتین 
سنتی مرکز صنایع دستی اِنگور )Enggor Handicraft Centre( و 
 )Pulau Tiga Handicraft Centre( مرکز صنایع دستی پوالئو تیگا
ایپو وجود دارند، که  هستند. به عالوه تعداد کمی مراکز خرید در 

بزرگرتین آنها ایپو پاراد )Ipoh Parade( و مجتمع خرید کینتا سیتی 
از  شبانه  بازارهای  هستند.   )Kinta City Shopping Complex(
ساعت  برج  نزدیکی  در   )Gerbang Malam( ماالم  گربانگ  جمله 

بیرچ مراکز خوبی برای داشنت یک خرید عالی هستند. 
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

از  است.  معروف  چینی  های  مرکز خوراکی  عنوان  به  ایپو،  پراک،  پایتخت 

میان غذاهای چینی که موجب شهرت این شهر شده است می توان به سار 

 )Dim Sum( دیم سام ،)Hor Hee( هور هی ،)Sar Hor Fun( هور فان

و برنج و مرغ به سبک هاینان )Hainanese Chicken Rice( اشاره کرد. 

رندانگ توک )Rendang Tok(، نوعی غذای ماالیی مخصوص پراک، نیز یکی 

از غذاهای محبوب این منطقه است.

 Golden( توانید در غذاخوری گولدن پوینت بهرتین غذاهای پراک را می 

 MBI( ام بی آی تراس ،)Tasik Raban( تاسیک رابان ،)Point Food Court

برج  )Stadium Food Court(، غذاخوری  استادیوم  Terrace(، غذاخوری 

لینینگ تلوک اینتان )Leaning Tower Food Court Teluk Intan( و شهر 

غذای وولی )Woolley Food city( امتحان کنید. سایر غذاهای مخصوص و 

 Menglembu( محلی که ارزش امتحان کردن را دارند، بادام زمینی منگلمبو

 ،)Kacang  Putih Buntong( بونتانگ  پوتی  کاچانگ   ،)Groundnuts

 Tanjong( پو  مالیم  تانجونگ   ،)Tambun Pomelos( پوملوز  تامبون 

 )Kampar Chicken( کامپار چیکن  و  بخارپز چینی(  نان   -  Malim Pau

هستند. متام این غذاها را همراه با نوشیدنی خوش طعم محلی، قهوه سفید 

ایپو )Ipoh White Coffee( میل کنید. 

پراک محل برگزاری چندین مناسبت ورزشی هیجان انگیز از قبیل مسابقه 

قهرمانی  مسابقات  و   )Ipoh International Run( ایپو  املللی  بین  دوی 

های  مناسبت  سایر  است.   )Malakoff Powerman( پاورمن  ماالکوف 

 ،)Pesta Laut Pangkor( پانگکور  لوت  پستا  از  عبارتند  پرجمعیت  بسیار 

جشنواره سلطنتی بلوم درام )Royal Belum Drum Festival( و اگروفست 

 .)Agrofest(

به عالوه به دلیل اراضی شیب دار و چشم اندازهای رسسبز پراک، این شهر 

منطقه مشهوری برای ماجراجویی در محیط زیست و ورزش های سخت از 

قبیل دوچرخه سواری در کوه، پیاده روی در جنگل و رفتینگ در رودخانه 

است. آب های پوالئو پانگکور، پانگکور لوت و تلوک باتیک برای غواصی و 

ورزش های آبی مناسب هستند، در حالیکه آب های پوالئو سمبیالن برای 

ماهیگیری مناسب است. 

کالب گلف رویال پراک )Royal Perak Golf Club(، کالب کشوری گلف 

گلف  زمین  و   )Damai Laut Golf and Country Club( لوت  دامای 

موجب   )Clearwater Sanctuary Golf Resort( سانکچوری  واتر  کلیر 

خوشحالی عالقه مندان به گلف خواهند شد. اگر می خواهید اوقات خوشی 

دنیای گمشده  پارک موضوعی  کنید،  یا خانواده سپری  کنار دوستان  در  را 

بری شام  را  از رسگرمی  پر  ساعاتی   )Lost World of  Tambun( تامبون 

فراهم می کند.

در ایپو انواع مختلفی از اقامتگاه ها وجود دارد از هتل های پنج ستاره گرفته تا مهامنرساهای مقرون به رصفه. در امتداد سواحل اصلی و نیز 
پوالئو پانگکور و پانگکور لوت می توان اسرتاحتگاه های لوکس و کلبه های کمی یافت. در عوض، شام می توانید زندگی در یک خانه محلی 
در بوکیت گانتانگ )Bukit Gantang(، گوپنگ )Gopeng(، سالما )Selama(، کامپونگ بنگ )Kampung Beng(، کال )Klah( و باگان دوتا 

)Bagan Datoh( را تجربه کنید.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

مرکز اطالعات گردشگری، شهر ایپو      3155 / 3151 208 605+
+605 683 4057 مرکز اطالعات گردشگری، لوموت  
+605 805 3245 مرکز اطالعات بازدیدکنندگان تایپینگ  

قهوه سفید ایپو نام خود را از روش بو دادن دانه های قهوه 
گرفته است، که کمرت بو داده می شوند.
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پنانگ

پنانگ تلفیقی دلپذیری از طبیعت، فرهنگ و تاریخ است. این ایالت که از 
جزیره پنانگ و سربانگ پرای واقع در خشکی تشکیل شده است که یکی از 

طوالنی ترین پل های آسیا بین آنها قرار دارد، به عنوان یکی از مقاصد تفریحی 
برتر دنیا در سطح جهان شناخته شده است. پنانگ که شهر میراث جهانی 

یونسکو لقب گرفته است، برای هر بازدیدکننده یک نشان ماندگار است، و 
باعث می شود در هر بازدید به دنبال دیدنی های بیشرتی بگردند.
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مکان های دیدنی

جورج تاون - شهر جهانی میراث فرهنگی یونسکو

جورج تاون، پایتخت رسزنده پنانگ، در سال 2008 جایزه شهر جهانی میراث فرهنگی یونسکو را به خود اختصاص داد. این شهر، که از متام 
لحاظ کامل است، پر است از ساختامن های میراث فرهنگی، چشم اندازهای تاریخی و آمیزه ای رنگارنگ از فرهنگ های مختلف. بسیاری 
از جاذبه های دیدنی در فواصل کوتاهی از یکدیگر قرار گرفته اند به طوری که پیاده می توان از آنها دیدن کرد - در حقیقت، پیاده روی در 
خیابان های جورج تاون به خودی خود یک جشن دیداری است. به عالوه، شام می توانید سوار بر یکی از سه چرخه های تزئین شده ای که 

در هر گوشه ای از خیابان در دسرتس هستند، در شهر گردش کنید.

پل پنانگ
گلوگور 

پل پنانگ، که قسمت اصلی شهر را به جزیره پنانگ وصل می کند، با 
پل  این  رود.  می  به شامر  کشور  پل  ترین  طوالنی  کیلومرت   13.5 طول 
شده  الگوبرداری  فرانسیسکو  سان  گیتس  گلدن  پل  روی  از  که  منادین 
پل  ماراتون  دوی  املللی  بین  و  سالیانه  مسابقات  برگزاری  محل  است، 
از  است. وقتی   )Penang Bridge International Marathon( پنانگ
این پل عبور می کنید، مناظر ساحلی بی نظیر از هر دو طرف به چشم 

می خورند.

جورج تاون )George Town(، که نام خود 
را از شاه جورج سوم گرفته است، اولین شهر 
در منطقه ماالیا بود که نشانگر جایگاه شهر 

بوده است.
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ِکک لوک سی 
آیر ایتام 

کِک لوک سی )Kek Lok Si(، که به طور باشکوهی بر فراز یک تپه 
مرشف به شهر کوچک آیر ایتام واقع شده است، زیباترین و بزرگرتین 
مجتمع معبدهای بودا در جنوب رشق آسیا است. این مجتمع بیش از 
یک هزار سال پیش بنا شده است، و ویژگی های برجسته آن عبارتند 
 The( بودا  هزار  ده  بتکده  نام  به  ردیف  هفت  با  جذاب  بتکده  از 
برنز 120  و یک مجسمه   )Pagoda of Ten Thousand Buddhas
 Goddess of( الهه رحمت  نام  به   )Kuan Yin( یین از کوان  فوتی 

.)Mercy

پارک ملی پنانگ 
تلوک باهانگ 

پارک ملی پنانگ زیستگاه هزاران گونه گیاهی و جانوری است، و یک 
امکان یک گردش شگفت انگیز را در قلب طبیعت برای شام فراهم 
می کند. به عالوه در این پارک یک فانوس دریایی متعلق به قرن 19، 
مرکز  یک  طبیعت،  در  مسیرهایی  مرومیکتیک،  طبیعی  دریاچه  یک 

محافظت از الک پشت و یک مسیر پیاده روی سایبان وجود دارد.

تپه پنانگ 
ایر ایتام 

تپه پنانگ، که یکی از منادهای اصلی پنانگ به شامر می رود، یک اسرتاحتگاه 

معروف برای افرادی است که می خواهند از گرمای سوزان شهر فرار کنند. تپه 

 Flagstaff( یا تپه فالگ استاف )Bukit Bendera( پنانگ که به بوکیت بندرا

دریا  از سطح  فوت(   2.723( مرتی   833 ارتفاع  در  است،  مشهور  نیز   )Hill

واقع شده است. خدمات جدید قطار کابلی بازدیدکنندگان را در کمرت از نیم 

ساعت به قله این تپه می برد، جاییکه منظره پانارومی و بی نظیر جورج تاون 

و اطراف آن - در متام مسیر تا قسمت اصلی شهر - در عرشه دیدبانی قابل 

افراد ماجرجو مسیر های طبیعی  برای  پنانگ  تپه  به عالوه  است.  مشاهده 

بسیاری دارد که می توانند در آنها جستجو کنند.

20 سال طول کشید تا بتکده ده هزار بودا تکمیل شود و سبک 
معامری آن تلفیقی از سه فرهنگ متفاوت زیر است: چینی، 

تایلندی و برمه ای.

دریاچه مرومیکتیک یک پدیده نادر است و وقتی ایجاد می شود 
که یک دریاچه از دو الیه آب مجزا با غلظت های متفاوت تشکیل 

شود.

تپه پنانگ زیستگاه بسیاری از گونه های عجیب گیاهی و جانوری 
است. برخی از گیاهان موجود در این منطقه از دوره ژوراسیک در 

این اطراف موجود بوده اند.
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پنانگ جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد
جورج تاون

عامرت چیونگ فات زی  •
قلعه کورنوالیس  •

مسجد آچین اسرتیت ماالی  •
خو کونگسی  •

عامرت پینانگ پراناکان  •
محله چینی ها  •

بازار چوراستا  •
تاالر شهر  •

معبد برمه ای دامیکاراما  •
معبد الهه رحمت  •

موزه اسالمی  •
مسجد کاپیتان کلینگ  •

محله هندی ها  •
خانه پی راملی  •

موزه ایالتی پنانگ  •
معبد رسی مریامان  •

کلیسای سنت جورج  •
مسجد ایالتی  •

برج ساعت ملکه ویکتوریا  •
وات چایا مانگکاالرام  •

اسکله های کالن  •

باتوفرینگی
بازار پیاده روی باتوفرینگی  •

باغ ادویه جات گرمسیری  •

تلوک باهانگ
مزرعه پروانه پنانگ  •

پارک تفریحی تلوک باهانگ  •
مزرعه میوه گرمسیری  •

کارخانه باتیک )طراحی روی پارچه(   •
پنانگ

پارک بازی های ماجراجویانه اسکیپ   •

باتو مائونگ
موزه جنگ  •

آکواریوم پنانگ  •

گرنی
گردشگاه گرنی درایو  •

جورو
شهر اتومبیل جورو  •

مزرعه میوه دراگون  •

گلوگور
موزه و گالری توانکو  •

فوزیه  

جاالن کبون بونگا
باغ گیاهشناسی پنانگ  •

تانجونگ بونگا
موزه اسباب بازی  •

مسجد تراپونگ  •
)مسجد شناور(  

)Bayan Lepas( بایان لپاس
معبد مار  •

پوالئو جرجاک  •

باتر ورث
پارک پرندگان پنانگ  •

بوکیت مرتاجام
کلیسای سنت ان  •

جنگل تفریحی بوکیت مرتاجام  •

سربانگ پرای سالتان
پوالئو عامن  •

نیبونگ تبال
کرم های شب تاب سانگای کریان  •

خرید
انگیز بسیاری وجود دارد. بازار چوراستا )Chowrasta Market( در جاالن پنانگ بهرتین محل برای  در اطراف پنانگ مراکز خرید هیجان 
خرید مواد غذایی محلی از قبیل نات مگ و میوه های خشک است، در حالیکه جاالن پینتال تالی و لورونگ کولیت مملو از فروشگاه های 
آنتیک هستند. فروشگاه هایی را که طال و ساری های هندی می فروشند، می توانید در محله هندی ها در جورج تاون بیابید. به عالوه نباید 
بازار هیجان انگیز لیتل پنانگ اسرتیت )Little Penang Street Market( را از دست بدهید، در این محل فرهنگ و خالقیت پنانگ به منایش 
گذاشته می شود طوری که شام می توانید متام انواع کارهای هرنی و صنایع دستی را در آنجا بیابید - آخرین یکشنبه هر ماه در امتداد خیابان 

آپر پنانگ )Upper Penang  Road( باز می شود.

هر شب از ساعت 7 بعد از ظهر هزاران غرفه در امتداد پیاده روی باتوفرینگی رشوع به کار می کنند؛ اینجا یک جاذبه دیدنی بسیار مشهور 
است که در آن می توانید انواع متنوعی از سوغاتی ها، لوازم تزئینی و سایر اجناس را با قیمت های مناسب خریداری کنید. در اطراف پنانگ 
 1st( فرست اونیو ،)Queensbay Mall( مرکز خرید کویینز بی )Gurney Plaza( مراکز خرید اصلی نیز یافت می شوند از جمله گرنی پالزا

  .)Sunway Carnival Mall( و مرکز خرید سان وی کارنیوال )Straits Quay Mall( مرکز خرید اسرتیتز کوی ،)Avenue
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

انواع  دارد.  زیادی  شهرت  مالزی  غذای  پایتخت  عنوان  به  پنانگ 
از  بیابید،  اینجا  در  توانید  می  را  لذیذ  های  خوراکی  از  مختلفی 
غذاهای خوشمزه و در عین حال ارزان دستفروشان گرفته تا خوراکی 
را  تا حس چشایی شام  آماده هستند  نیونیا همیشه  نظیر  های بی 

وسوسه کنند. 

بار  از  خوبی  ترکیب  با  مشهور  غذاخوری  منطقه  یک  درایو  گرنی 
ها، رستوران ها و غذاخوری ها است. غذاهای معروف دستفروشان 
 Asam( آسام الکسا ،)Char Koay Teow( عبارتند از چار کوای تیو
پاسمبور  )نودل های رشته فرنگی( و روجاک  اودانگ  Laksa(، می 
در  در شب  ویژه  به  را  آنها  توانید  می  )Rojak Pasembur(. شام 
باراکبا  سید  تون  جاالن  جمله  از  تاون،  جورج  های  خیابان  امتداد 
 ،)Lebuh Chulia( لبوه چولیا   ،)Tun Syed Barakbah گردشگاه(
 Jalan( ماکالیسرت  جاالن   ،)Lebuh Kimberley( کیمربلی  لبوه 

گرنی  امتداد  در  و   )Lebuh Pantai( پانتای  لبوه  و   )Macalister
و محبوب هندی- محلی  غذای  یک  نیز  کاندار  ناسی  بیابید.  درایو 

از  انواع مختلفی  با  پخته شده  برنج سفید  اسالمی است که در آن 
غذاهای و کاری های غلیظ و تند رسو می شود.

در طول سال پنانگ میزبان تعداد زیادی مناسبت های هیجان انگیز 
است. سال جدید چینی ها یکی از جشن های بزرگ در معبد کِک 
ماه  در متام طول  نقاط مجتمع معبد  است، جاییکه متام  لوک سی 
غرق در چراغ های شاد و روشن می شوند. سایر مناسبت های اصلی 
 Penang International( عبارتند از جشنواره بین املللی غذای پنانگ
 Nine Emperor( امپراطور  خدای  نه  جشنواره   ،)Food Festival
 Penang( جشنواره بین املللی قایق اژدهای پنانگ ،)Gods Festival
چینگای  ملی  مسابقه   ،)International Dragon Boat Festival
)National Chingay Competition( و مسابقه ماراتون بین املللی 

.)Penang Bridge International Marathon( پل پنانگ

شهر  تاون،  جورج  پنانگ  آپر  خیابان  در  پنانگ  شبانه  تفریحات 
اتومبیل جوروی سربانگ پرای و در امتداد گرنی درایو و نیز جاالن 

بونگا  تانجونگ  اتفاق است.  و  از جنب و جوش  باتوفرینگی مملو 
آبی  های  ورزش  برای  معروف  مقصدهای  جمله  از  باتوفرینگی  و 
هستند، در حالیکه افراد عالقه مند به ماجراجویی در محیط زیست 
 Teluk Bahang( می توانند به پارک تفریحی و جنگلی تلوک باهانگ
Forestry Recreational Park(، پارک ملی پنانگ، جنگل تفریحی 
بوکیت مرتاجام )Bukit Mertajam Recreational Forest( و پوالئو 
جرجاک )Pulau Jerejak( بروند. بازدیدکنندگان می توانند در یک 
زمین گلف مجهز به استانداردهای بین املللی که در اطراف جزیره 
 Bukit( جامبول  بوکیت  کشوری  گلف  کالب  قبیل  از  دارند  وجود 
جاوی  بوکیت  گلف  زمین   ،)Jambul Golf & Country Club
 Penang( پنانگ  برتام  گلف  زمین   ،)Bukit Jawi Golf Resort(
 Mountain( ویو  مانتین  گلف  زمین  و   )Golf Resort Bertam

View Golf Resort( از بازی گلف لذت بربند. 

اگر می خواهید در ساحل اقامت کنید یا در شهر، پنانگ متام انواع اقامتگاه ها را مناسب با هر بودجه ای، از هتل های پنج ستاره و آپارمتان 
های دارای خدمات گرفته تا متل های مقرون به رصف و مهامنرساهای معمولی، دارا است. برای آشنایی با تاریخ و شکوه این منطقه، شب 
را در هتل ایسرتن اند اوریانتال )Eastern & Oriental Hotel( یا عامرت پیونگ فات زی )Cheong Fatt Tze Mansion( سپری کنید. در 

اطراف شهر نیز اقامتگاه های خانگی وجود دارند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر، با شماره زیر تماس بگیرید:

+604 642 6981 مرکز اطالعات گردشگری، فرودگاه بین املللی پنانگ  

+604 262 2093 مرکز اطالعات گردشگری، جورج تاون 

+604 262 0202 وزارت گردشگری، جورج تاون 

+604 261 6606 مرکز میراث فرهنگی پنانگ  

+604 264 3456 گردشگری جهانی پنانگ 
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کداه

کداه، که »کاسه برنج مالزی« نامگذاری شده است، قدیمی ترین ایالت کشور 
به شامر می رود و بنابراین تعداد زیادی گنجینه های باستان شناسی دارد. این 
ایالت تولیدکننده اصلی برنج در مالزی است و اولین ژئوپارک جهانی یونسکو 
در آسیا به شامر می رود که در لنکاوی واقع شده است. مزارع برنج وسیع و 
روستاهای ماالیی و سنتی پرجاذبه چشم انداز روستایی غالب در این منطقه 
است، که با تپه ها گرد، مناطق رسسبز بی نظیر و مناطق ساحلی زیبا آمیخته 

است.
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مکان های دیدنی

لنکاوی  

لنکاوی که به جواهر کداه )Jewel of Kedah( نیز معروف است، بخشی از یک مجمع الجزایر است که از 99 جزیره تشکیل شده است و یکی 
از مشهورترین مقصدهای کشور برای گذراندن تعطیالت به شامر می رود. این جزیره گرمسیری جذاب که توسط آب های زمردین و درخشان 
احاطه شده است و سواحل شنی و ریز در حاشیه آن قرار دارند، دارای برخی از بهرتین جاذبه های طبیعی منطقه است و به همین دلیل در 
سال 2007 جایگاه ژئوپارک جهانی یونسکو )UNESCO Global Geopark( را به خود اختصاص داد. به عالوه این جزیره پر از افسانه و رمز 

و راز است و به همین دلیل به یک مقصد هیجان انگیز و جذاب تبدیل شده است.

آسیا  رشق  جنوب  های  متدن  ترین  قدیمی  از  یکی  محل  بوجانگ  دره 
است، که تصور می شود بیش از 2000 سال قدمت دارد. تا کنون بیش 
از 50 بنای قدیمی به نام  کاندی )candi( و نیز نزدیک به 1,000 صنایع 

دستی از دل خاک بیرون آورده شده اند. 

مشهورترین داستان عامی 
لنکاوی داستان ماهسوری 

)Mahsuri( است که وقتی به 
اشتباه اعدام شد، 

تا هفت نسل این جزیره را
نفرین کرد.

 Sungai Batu( آخرین کشف دره بوجانک، بنای یادبود سانگای باتو
Monument(، قدیمی ترین بنای ساخت برش گزارش شده در جنوب 
رشق آسیا است که از لحاظ علمی به 110 بعد از میالد مسیح بازمی 

گردد.

موزه باستان شناسی دره بوجانگ 
مربوک(
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برج الور ستار
الور ستار

برج پیرشفته الور ستار یکی از متامیزترین چشم اندازهای شهر است. این برج 
با ارتفاع 165.5 مرت نوزدهمین برج مخابراتی بلند در دنیا به شامر می رود. 

این برج مجهز به عرشه دیدبانی و یک رستوران گردان است. 

موزه برنج
کوتا ستار

موزه برنج در پایین گونونگ کریانگ )Gunung Keriang( قرار دارد و محل 
اصلی  محصوالت  به  مربوط  اطالعات  آوری  جمع  و  ها  منایشگاه  برگزاری 
کشاورزی کشور به شامر می رود.  وجود یک سکوی گردان در طبقه سوم 
منظره ای پاناروما و 360 درجه از یک نقاشی دیواری واقعی از مزارع برنج و 

اطراف آن و نیز فرآیند برداشت برنج را به تصویر می کشد.

برای تولید یک کیلو برنج حدوداً 5000 لیرت آب الزم است. 

تری تاپ واک 
کولیم

تری تاپ واک که به مساحت 950 مرت در میان نوک درختان گسرتده شده 
 )Sedim River Recreation Park( است،در پارک تفریحی رودخانه سدیم
قرار دارد و طوالین ترین مسیر پیاده روی سایبان دار دنیا به شامر می رود. 
هامنطور که در مسیر قدم می زنید، چشم انداز بی نظیری از جنگل های 
اطراف را مشاهده می کنید و گاهی اوقات پرندگان، گیبون ها و حیات وحش 
را در مسیر می بینید. رودخانه سدیم زیر پای شام جاری است، و شام می 

توانید از رفتینگ و قایقرانی در آب زالل لذت بربید.
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کداه جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

الور ستار
مسجد زهیر  •

گالری سلطان عبدالحلیم  •
زادگاه دکرت تون ماهاتیر  •

باالی بسار  •
باالی نوبات  •

موزه ایالتی کداه  •
کمپلکس ال-بخاری  •

کوتا کواال کداه  •
پکان رابو  •

موزه سلطنتی  •
روما مرکدا  •

روما رسی بانای و روما توک سو  •
پارک جوبیلی  •

یادبود تونکو عبدالرحمن  •
ایستانا کونینگ )قرص زرد(   •

دهکده سنتی کداه   •
ساختامن بیگ کالک  •

بنای یادبود 250 سال  •
تانجونگ چالی  •

گالری ایالتی هرن  •
معبد بودای وات نیکرودهارام  •

دانشکده سلطان عبدالحمید  •
موزه برنج  •

کوتا ستار
غارهای گونونگ کریانگ  •
مرکز علوم ملی )شامل(   •

کوبانگ پاسو
پارک تفریحی بوکیت وانگ  •

پارک موضوعی داراالمان  •

مزرعه دی ایکس ان  •
باغ لی هوات  •

سانگای پتانی / کواال مودا
پانتای مردکا  •

سانگای مربوک  •
تانجونگ داوای  •

پارک موضوعی کارنیوال  •

بالینگ
جنگل تفریحی بوکیت هیجائو  •

پارک محیط زیست السور  •
چشمه آب گرم اولو لنونگ  •

کولیم / بندر بهرو
پارک تفریحی و آبشار جونجونگ  •

پارک تفریحی رودخانه سدیم  •
جنگل تفریحی اولو پایپ  •

یان
آبشار رسی پریگی  •

گونونگ جرای  •
جنگل تفریحی باتو هامپار  •

پانتای مورنی  •
جنگل تفریحی تیتی هایون  •

سیک
پارک تفریحی التا بایو  •

جنگل تفریحی التا منگکوانگ  •
جنگل تفریحی سیک  •

پارک محیط زیست اولو مودا  •
تاکستان دریاچه بریس  •

پندانگ
جنگل تفریحی سانگای رامبای  •

تفریحگاه دریاچه پندانگ  •
پونجاک جانینگ  •

بوکیت کایو هیتام
منطقه معاف از گمرک بوکیت کایو هیتام  •

لنکاوی
پارک بوفالو  •
میدان ایگل  •
گالری پردانا  •

ژئوپارک  •
مجتمع صنایع دستی فرهنگی  •

کوتا ماهسوری  •
کوا تاون  •

المان پادی  •
اتومبیل برقی لنکاوی  •

دهکده رشقی  •
پارک آبی پوالئو پایار  •
آبشار هفت چشمه  •

سانگای کیلیم  •
تاسیک دایانگ بونتینگ   •

دنیای زیر آب  •
پارک حیات وحش  •

تورهای داک لنکاوی  •
رسزمین ماجراجویی متساح  •

اسب های جزیره  •
سینامی 6 بعدی در دهکده رشقی  •
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خرید

غذاخوری

لنکاوی، این بهشت معاف از گمرک، بهرتین منطقه خرید در کداه 
است. شهر کداه انواع مختلفی از اجناس معاف از گمرک را دارد از 
الکل و سیگار گرفته تا لوازم سفره و ظروف. در بوکیت کایو هیتام 
نیز امکان خرید معاف از گمرک وجود دارد. برای خرید انواع متنوعی 
از اجناسی که به دست مردم محلی ساخته شده اند، به پکان رابو 
)Pekan Rabu(، سوق البخاری )Souq Al-Bukhari(، مجتمع جتی 
ماتسیرات  پادانگ  )Jeti Point Complex(، دهکده رشقی،  پوینت 

)Padang Matsirat( و پانتای سنانگ )Pantai Cenang( بروید. 

بلورهای با کیفیت را که به دست مردم محلی تولید شده اند، می 
توانید در دهکده بلور )Crystal Village( در لنکاوی خریداری کنید. 
لنکاوی  و  پتانی  سانگای  ستار،  الور  در  اصل  در  مدرن  مراکز خرید 
 ،)Alor Setar Mall( ستار  الور  مرکز خرید  قبیل  از  اند  واقع شده 
خرید  مرکز   ،)Star Parade( پاراد  استار   ،)City Plaz( پالزا  سیتی 
اوکیر )Ukir Mall(، مرکز خرید ویلِج )Village Mall(، سنرتال اسکِور 
)Central Square(، اس پی پالزا )SP Plaza(، مرکز خرید آمانجایا 

.)Langkawi Mall( و مرکز خرید لنکاوی )Amanjaya Mall(

خوراکی های کداه پر از طعم و تنوع است. معروف ترین غذاهای 
 Laksa Kuala( کداه  کواال  الکسا  از  عبارتند  منطقه  این  مخصوص 
پکاسام )Pekasam( و   ،)Gulai Rebung( ربونگ  Kedah(، گوالی 
دریایی  غذاهای  مرکز  داوای  تانجونگ   .)Nasi Ulam( اوالم  ناسی 
فراوانی  تازه  و  دریایی  غذاهای  توانید  می  آنجا  در  که  است  کداه 
 Ikan( باکار  ایکان  چندساله،  عالقه  مورد  غذای  جمله  از  بیابید  را 

Bakar( یا هامن ماهی گریل شده. 



مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

بسیاری از هیجان انگیزترین مناسبت های کداه از قبیل مسابقات 
آهنین  مرد  گانه  سه  مسابقات  لنکاوی،  رویال  املللی  بین  قایقرانی 
لنکاوی، جشنواره آب لنکاوی )Langkawi Water Festival(، مسابقه 
املللی ماهیگیری )International Fishing Challenge(، مسابقه  بین 
تور دو  )Wilderness Langkawi Challenge(، ال  لنکاوی  بیابانگردی 
و  دریایی  املللی  بین  منایشگاه  و   )Le Tour de Langkawi( لنکاوی 
 LIMA - Langkawi International Maritime &( لنکاوی  فضایی 

Aerospace Exhibition( در لنکاوی برگزار می شوند.

پارک  و   )Darul Aman Water Theme Park( داراالمان  آبی  پارک 
موضوعی کارنیوال )The Carnivall Theme Park( ساعات خوشی را 
برای متام اعضای خانواده فراهم می کند، در حالیکه زمین های گلف 
 Cinta( سایانگ  سینتا  گلف کشوری  زمین  قبیل  از  اطراف شهر  در 
داراالمان  کشوری  گلف  کالب   ،)Sayang Golf & Country Resort

کولیم  کشوری  گلف  زمین   ،)Darul Aman Golf Country Club(
 Sungai( کالب گلف سانگای پتانی ،)Kulim Golf Country Resort(
اختیار گلف  در  را  نظیری  بی  بازی  Petani Golf Club( زمین های 

بازان قرار می دهند. ورزش های آبی، به ویژه قایقرانی، در لنکاوی 
شهرت دارند. مراکز قایق های تفریحی از قبیل کالب قایقرانی رویال 
مارینا  رِبک  تفریحگاه  و   )Royal Langkawi Yacht Club( لنکاوی 

امکانات قایقرانی بسیاری را به افراد ارائه می دهند.   

الور ستار )Alor Setar(، پایتخت کداه، بزرگرتین و بهرتین گزینه های اقامتی را دارد. در لنکاوی تعدادی اقامتگاه ساحلی لوکس و نیز کلبه 
 ،)Kampung Relau( ها و مهامنرساهای مقرون به رصفه وجود دارد. اقامتگاه های خانگی از جمله اقامتگاه های موجود در کامپونگ رالئو
کامپونگ راگا )Kampung Raga(، کامپونگ پوالئو پیسانگ )Kampung PulauPisang(، دی بلیمبینگ )D’ Belimbing(، الهار جونجونگ 
)Lahar Junjung(، وان توک رندونگ )Wan Tok Rendong(، بوکیت تانگا )Bukit Tangga( و سانگای ایتائو )Sungai Itau( نیز در دسرتس 

افرادی هستند که یک اقامتگاه سنتی تر را ترجیح می دهند.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

وزارت گردشگری مالزی     8794 732 / 1030 735 604+
 +604 966 7186   )LADA( سازمان توسعه لنکاوی

مرکز اطالعات گردشگری:
+604 731 2322   )Alor Setar( الور ستار
+604 922 2078   )Bukit Kayu Hitam( بوکیت کایو هیتام
+604 955 7155 فرودگاه بین املللی لنکاوی  
+604 966 0494 لنکاوی کوا جتی 
لنکاوی کوا    9416 / 7789 966 604+
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پرلیس

چشم انداز پرلیس، که یکی از دروازه های شاملی مالزی است، از مزارع برنج 
وسیع، تپه های مرتفع و خانه های جالب کامپونگ تشکیل شده است. طبیعت 
بخش زیادی از جاذبه های پرلیس را به خود اختصاص داده است، و این منطقه 

دارای غارها و مسیرهای رسسبز برای ماجراجویی و تنها جنگل نیمه برگریز 
کشور است. تعداد زیادی مزارع میوه و گیاهان در خاک پرلیس می رویند، و 

این منطقه را به یکی از بهرتین مکان ها در کشور جهت امتحان انواع متنوعی 
از میوه های گرمسیری و محصوالت محلی تبدیل کرده اند.
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مکان های دیدنی

پارک ایالتی پرلیس
کاکی بوکیت

پارک ایالتی پرلیس، متشکل از تفریحگاه های جنگلی و دامئی ماتا آیر )Mata Ayer( و وانگ مو )Wang Mu(، زیستگاه طوالنی ترین تپه های 
 White Meranti-Gerutu( است. جنگل فصلی سفید و نیمه-برگریز مرانتی-جروتو ،)Nakawan Range( آهکی کشور، به نام ناکاوان رنج
Seasonal Forest( و غارهایی با سطوح مختلف سختی نیز در اینجا واقع شده اند. برخی از گونه های نادر و بومی گیاهان حیات وحش نیز 

در اینجا یافت می شوند.

پادانگ بسار
بینتونگ

پادانگ بسار، یک شهر مرزی جالب، یکی از مقصدهای برتر خرید 
توان  از محصوالت را می  انواع متنوعی  آنجا  در کشور است و در 
این  گمرک.  از  معاف  اجناس  تا  گرفته  پوشاک  از  کرد،  خریداری 
 Padang( آرکید  بسار  پادانگ  دارد،  اصلی  خرید  مرکز  دو  شهر 
 Emas( و مجتمع معاف از گمرک اماس کراجانگ )Besar Arcade

.)Kerajang Complex

ناکاوان رنج )Nakawan Range( بخشی از 
ترکیب 500 ساله ستول )Setul( به شامر می رود. 
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پارک تفریحی گوا کالم در داخل کاکی بوکیت واقع شده است، و جاذبه اصلی 
آن یک غار منایشی 370 مرتی به نام گوا کالم )Gua Kelam( یا غاز تاریک 
)Dark Cave( است. این غار، که به خوبی با یک پل معلق که از داخل آن 
از سازندهای آهکی جالب و خفاش هایی  پر  می گذرد روشن شده است، 

است که در غار زندگی می کنند.

ریمبا هربا
بوکیت ایر

از  بیش  با مساحت 12 هکتار پوشش گیاهی رسسبز، زیستگاه  ریمبا هربا، 
1,000 گونه گیاهی با خاصیت های مختلف است. تورهای دارای راهنام در 
دسرتس شام هستند تا شام را در اطراف این باغ گیاهی بربند، و شام بتوانید 

اطالعات بیشرتی درباره گیاهان موجود در اینجا کسب کنید. 

موزه کوتا کایانگ
کواال پرلیس

باستانی در آن  تاریخی، جاییکه یک قرص  موزه کوتا کایانگ در زمین های 
وجود داشته است، بنا شده است. زمانی از تپه های سنگ های آهکی خیره 
کننده در پس زمینه به عنوان مانعی مؤثر در برابر حمالت دشمن استفاده 
به  را  آثار هرنی  و  باستانی  آثار  از  تاثیرگذاری  مجموعه  موزه  این  شد.  می 

منایش می گذارد. 

این غار زمانی محل اصلی استخراج قلع بوده است. بقایای این فعالیت 
را هنوز می توان مشاهده کرد.

ریمبا هربا یکی از معدود مکان ها در مالزی است که در آنجا 
می توانید ِسِهالی ستاهون )Sehelai Setahun( را، گیاه نادری که 

در سال فقط یک برگ تولید می کند، ببینید. 

پارک تفریحی گوا کالم
کاکی بوکیت
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پرلیس جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

خرید
و  گمرک  از  معاف  خرید  مراکز  تایلند   - پرلیس  مرز  محدوده  در 
بازار  آنها یکشنبه  فروشگاه های جالبی وجود دارد - معروف ترین 
است. شهر مرزی   )Wang Kelian Sunday Market( کلیان  وانگ 
بسار  پادانگ  بازار  است؛  مشهوری  خرید  مقصد  نیز  بسار  پادانگ 
صنایع  پوشاک،  زمینه  در  را  نظیری  بی  خرید  های  گزینه  آن  آرکید 
دستی، مواد غذایی و لوازم خانگی عرضه می کند و در مجتمع اماس 
از  انواع مختلفی  نیز  آن   )  Emas Kerajang Complex( کراجانگ 

اجناس معاف از گمرک به فروش می رسند. به عالوه شام می توانید 
در مرکز خرید  پاسار تانی )pasar tani( )بازار کشاورزان( و بازارهای 

شبانه اجناس خوبی را خریداری کنید. 

اگر بازدیدکنندگان هنگام خرید در وانگ کلیان در 
داخل محدوده بازار مبانند، الزم نیست گذرنامه خود را 

همراه داشته باشند.

موزه سلطنتی، آرائو   •
یکشنبه بازار وانگ کلیان  •

مزارع هارومانیس و انگور، کانگار  •
غار برمه وانگ 1 و 2، کاکی بوکیت  •

مزرعه مار و خزندگان  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ اوجونگ بوکیت  •

کالب گلف پوترا )Putra(، سانگای باتو پاهات  •
پارک تفریحی بوکیت آیر، سانگای باتو پاهات  •

کواال پرلیس   •
دریاچه مالتی، بساری  •

مزرعه زنبور، سانگای باتو پاهات  •
پارک تفریحی پنگکاالن آسام  •

مسجد متحرک الحسین  •
مرکز کشت و گردشگری بوکیت متیانگ  •

الدانگ نیپا کیپلی  •
مجتمع صنایع دستی، کواال پرلیس  •

گالری سلطنتی آرائو  •
مسیر پیاده روی سایبان دار فریم )FRIM( و گالری چوب ساج  •

مرکز تجاری پادانگ بسار  •
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اند،  شده  واقع  ساحل  نزدیکی  در  همگی  پرلیس  اصلی  شهرهای 
به غذاهای دریایی زیادی  توانید  به راحتی می  اینجا  نتیجه در  در 
غذاهای  دلیل  به  پرلیس  کواال  ساحلی  شهر  باشید.  داشته  دسرتسی 
 )Grilled Catfish( دریایی تازه خود از قبیل گربه ماهی گریل شده
 )Laksa Kuala Perlis( و غذای مخصوص آنجا، الکسا کواال پرلیس
مشهور است. پولوت )Pulut( یا برنج مخصوص تهیه موچی نیز در 
اینجا یک غذای موردعالقه افراد محلی است، که با انواع مختلفی از 
مخلفات جاب از قبیل مرغ، انبه، ماهی شور و دورین رسو می شود.

اقامت

جشنواره ساالنه هارومانیس )The annual Harumanis Festival(، که در آن تنوع انبه های شیرین و آبدار را جشن می گیرند، یک مناسبت 
 Perlis( کارناوال ورزش های آبی پرلیس ،)Snake Festival( بسیار محبوب در پرلیس است. سایر مناسبت های مشهور عبارتند از جشنواره مار

.)Perlis International Border Run( و مسابقه بین املللی دوی مرزی پرلیس )Water Sports Carnival

 Putra( ماجراجویی در محیط زیست نیز یکی از رسگرمی های معروف در مسیرهای تپه ای و رسسبز پرلیس به شامر می رود. کالب گلف پوترا
Golf Club( متام امکانات گلف را در اختیار افرادی قرار می دهد که به بازی گلف عالقه دارند. وودبال )Woodball( نیز نوعی بازی است 

که به رسعت در این منطقه محبوب شده است.

در کانگار و آرائو بیشرتین گزینه های اقامتی وجود دارند. برخی از تفریحگاه های طبیعی پرلیس مجهز به امکانات سکونتی هستند، از کلبه 
های پارک گرفته تا محل هایی برای چادر زدن. اقامتگاه های خانگی از قبیل کامپونگ اوجونگ بوکیت )Kampung Ujung Bukit( نیز در 

اطراف این منطقه وجود دارند.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+604 978 1235 / 13 گردشگری پرلیس مالزی  
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 منطقه 
ساحلی رشق

• پاهانگ 
• ترنگانو 
• کالنتان

منطقه ساحلی رشق، متشکل از کالنتان، 
ترنگانو و پاهانگ، دارای یک فضای 

آرامش بخش روستایی و جذابیت دوران 
قدیم، با مردمی صمیمی است که هنوز 

به فرهنگ ها و سنت های قدیمی احرتام 
می گذارند. وجود شگفتی های طبیعی 
که شامل سواحل زیبا، جزایر گرمسیری 
بی نظیر، جنگل های بارانی به خوبی 

محافظت شده و ارتفاعات خوش منظره 
این منطقه را ساخته اند، و آن را به یک 
مقصد کامالً فوق العاده تبدیل کرده اند.

کالنتان
ترنگانو 

پاهانگ 
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پاهانگ

پاهانگ که دارای تعداد زیادی گنجینه های طبیعی است، یک بهشت محیط 
زیست به شامر می رود. تقریباً دو سوم این ایالت را جنگل های بارانی رسسبز 

تشکیل می دهند، و این منطقه را به یک محیط زیست ایده آل برای انواع 
مختلفی از گیاهان و حیوانات وحشی تبدیل کرده اند. در مسیر کوهستانی این 

منطقه محل بسیاری از تفریحگاه های مرتفع و جالب است، در حالیکه خط 
ساحلی طوالنی آن برخی از زیباترین سواحل کشور را در خود جای داده است. 
به عالوه این ایالت دارای بزرگرتین پارک ملی کشور و دریاچه های آب شیرین 

طبیعی است.
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تامان نگارا

تامان نگارا - پارک ملی اصلی پاهانگ - در بیش از سه ایالت گسرتده 
شده است و بیش از 130 میلیون سال قدمت دارد؛ این پارک زیستگاه 
اندازهای  چشم  دارای  نیز  و  جانوران،  و  گیاهان  از  بسیاری  انواع 
بلندترین کوه در شبه  تاهان،  انگیز است. گونونگ  طبیعی شگفت 
پیاده روی سایبان دار دنیا در  جزیره مالزی، و طوالنی ترین مسیر 

تامان نگارا واقع شده است. 

جزیره تیومان

دنیا  در  مقصدهای ساحلی  بهرتین  از  یکی  عنوان  به  که  تیومان  پوالئو 
مورد تحسیق واقع می شود، غرق در زیبایی افسانه ای و طبیعی خود 
انواع  و  است،  بهشت  مانند  غواصان  برای  جزیره  این  های  آب  است. 
مختلف و فراوانی از گونه های آبزی و مرجان های پر جنب و جوش در 

آن یافت می شوند. 

تامان نگارا بزرگرتین پارک ملی مالزی و یکی از قدیمی 
ترین جنگل های بارانی دنیا به شامر می رود.

از لحاظ فرهنگ عامه، شکل اژدهاگونۀ جزیره تیومان را به داستان یک 
شاهزاده اژدها نسبت داده اند که زیبایی آبها آنقدر او را شیفته خود 
کرده بود که تصمیم گرفت برای همیشه آنجا مباند و به مرور زمان به 

جزیره تبدیل شده است.

مکان های دیدنی
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مرکز ملی محافظت از فیل ها یک مرکز منحرص به فرد در کشور به شامر 
آرام  این حیوانات  بازپروری  و  برای نجات  پناهنگاهی است که  و  می رود 

اختصاص داده شده است.

مرکز ملی حفاظت از فیل ها
کواال گاندا

ارتفاعات گنتینگ

تانا   ،)Ringlet( رینگلت   - اصلی  سه شهرک  از  متشکل  گنتینگ،  ارتفاعات 
راتا )Tanah Rata( و برینچانگ )Brinchang( - بزرگرتین اقامتگاه تپه ای 
این منطقه دارای آب و هوای معتدل و فرح بخش، و چشم  مالزی است. 
انداز کوهستانی و مسحورکننده است، و از دره های موجدار، مزارع چای 
وسیع، باغ های گل تراس دار، مزارع سبزیجات و یک پارک توت فرهنگی 

تشکیل شده است. 

پارک ایالتی اندائو-رومپین

پارک ایالتی اندائو-رومپین که در امتداد دو ایالت واقع شده است، بعد از 
تامان نگارا، دومین پارک ملی بزرگ شبه جزیره مالزی به شامر می رود. این 
ذخیره گاه طبیعی و بکر زیستگاه برخی از گیاهان و جانوران خارجی است، 
از قبیل کرگدن های  انقراض  از گونه های در معرض خطر  از جمله برخی 

سوماتران و برب بنگال.

فیل بزرگرتین پستاندار روی زمین است و می تواند حداکرث 70 سال 
عمر کند. خرطوم یک فیل بالغ می تواند حداکرث 2 گالن آب را در 

خود ذخیره کند.

ارتفاعات گنتینگ تولیدکننده اصلی گل ها و چای تازه در مالزی 
است.



66

پاهانگ جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

کوانتان
کشتی تفریحی رودخانه کوانتان  •

تلوک چمِپداک  •
موزه سنی )موزه هرن(   •

مسجد سلطان حاجی احمد شاه  •
پارک کشاورزی سلطان حاجی احمد شاه   •

سیلور جوبیلی

دور از منطقه کوانتان
غار چاراس  •

آبشار سانگای پاندان  •
مجتمع صنایع دستی پاهانگ  •
شهر اقامتی بوکیت گامبانگ   •

ارتفاعات گنتینگ  •
تپه فریزر  •

تپه های برجایا  •
موزه سانگای ملبینگ  •

بوکیت تینگی  •

بالوک
مرکز تفریحی بالوک  •

دهکده طبیعی باتیک  •
دهکده ماهیگیری ِبِسا  •

ساحل باتو هیتام  •

ارتفاعات گنتینگ

اقامتگاه خانگی تامان سدیا  •
جنگل موسی   •

ایستگاه تحقیقاتی ماردی )  •

چراتینگ
ساحل چراتینگ  •

دهکده چراتینگ  •
مرکز محافظت و تخم گذاری الک پشت   •

چندور
ساحل چندور  •

جرانتوت
فلدا رزیدنس تکام  •

غارهای کوتا گالنگی  •

کواال کرائو
مرکز حفاظت سالدانگ  •

کواال رومپین
ساحل النجوت  •
ساحل هیبوران  •

کواال لیپیس
بندر لیپیس )ساختامن های تاریخی(   •

عالئم کیلومرت صفر مالزی  •
پناهگاه ماهی کالی سانگای رالئو  •

پارک کنونگ ریمبا  •
اقامتگاه خانگی کواال مدانگ  •

دریاچه برا

دریاچه چینی

النچانگ
پارک گوزن ها  •

پکان
شهر سلطنتی پکان  •

اقامتگاه خانگی سالونگ  •

رائوب
جرام بسو  •

آبشار التا برمبون  •
آبشار التا جاروم   •

اقامتگاه خانگی سانگای پاسو  •

مترلوه
اقامتگاه خانگی گونونگ سنیوم  •

غارهای گونونگ سنیوم  •
اقامتگاه خانگی دسا مورنی   •

اقامتگاه خانگی رومپون ماکمور  •

خرید
زده  رنگ  و  شده  خشک  های  برگ  از  شده  ساخته  دستی  صنایع 
شده پاندانوس )کادی(، پارچه های طراحی شده و کنده کاری روی 
پاهانگ هستند. مجتمع  در  معروف  از جمله سوغاتی های  چوب 
صنایع دستی )جاالن پینتاسان / Jalan Pintasan(، سانگای کارانگ 
 )Cherating Village( چراتینگ  دهکده  و   )Sungai Karang(
به  روند.  به شامر می  و سوغاتی  اصلی خرید صنایع دستی  مراکز 
را  پارچه های سنتی  نحوه ساخت  توانند  می  بازدیدکنندگان  عالوه 
بافندگی  مرکز  و  پوتیه  تانا  در  واقع   )Batik RM( ام آر  باتیک  در 
ابریشم پاهانگ )Pahang Silk Weaving Centre( واقع در پوالئو 

کالدی متاشا کنند.  

مراکز اصلی خرید - کوانتان پاراد، کوانتان پالزا، برجایا مگامال، ایست 
کوست مال و ترونتوم کمپلکس - را می توانید در پایتخت پاهانگ، 
کوانتان، بیابید. اگر می خواهید تجریه خرید متفاوتی داشته باشید، 
از پاسار ماالم )pasar malam(  یا بازارهای شبانه در مناطق مختلف 

در اطراف ایالت دیدن کنید. 
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

ایالت را از دست  از پاهانگ، هرگز خوراکی های محلی این  هنگام بازدید 

ندهید. گفته می شود برخی از غذاهای سنتی پاهانگ، که عطر آنها وسوسه 

اند.  برای خانواده سلطنتی سال های گذشته درست می شده  انگیز است، 

برخی از غذاهای مخصوص و محی که باید آنها را امتحان کنید عبارتند از 

می کالونگ )Mi Calong(، الکسا پاهانگ )Laksa Pahang(، اوپور پاهانگ 

 Jeneral( جرنال محبوب ،)Puding Raja( پودینگ راجا ،)Opor Pahang(

فرد  به  منحرص  غذای  یک  و   )Akok Beserah( بسا  آکوک   ،)Mahbob

 Nasi Periuk( - )نام ناسی پریوک کرا )برنج گیاهی کوزه ای قبیله ای به 

Kera(. بهرتین مکان برای امتحان کردن خوراکی های اصیل پاهانگ شهرهای 

و   )Temerloh( )Kuala Lipis(، مترلوه  لیپیس  کواال   ،)Jerantut( جرانتوت 

ماهی  گربه  )شهر  پاتین  ایکان  بندر  نام  با  مترلوه  )Pekan( هستند.   پکان 

نقره ای / Bandar Ikan Patin( نیز شهرت دارد، جاییکه در آنجا می توانید 

انواع مختلفی از غذاهایی را که با ماهی آب شیرین گران قیمت درست می 

شوند، به وفور بیابید. 

ورزشی  های  مناسبت  از  است  پر  پاهانگ  های  مناسب  تقویم 
 Kuantan( کوانتان  کوه  سواری  دوچرخه  مسابقه  قبیل  از  متعدد 
املللی  بین  مسابقه  کوانتان،  در   )Mountain Bike Challenge
 Sultan Haji Ahmad Shah( تیومان  شاه  احمد  حاجی  سلطان 
مسابقه  تیومان،  جزیره  در   )Tioman International Challenge
و  فریزر  تپه  در   )International Bird Race( پرندگان  املللی  بین 
 Royal Pahang Billfish( مسابقه بین املللی رویال پاهانگ بیلفیش

International Challenge( در رومپین. 

پاهانگ محل اصلی برگزاری بسیاری از فعالیت های روباز، از قبیل 
و  روی  پیاده  سواری،  دوچرخه  جنگل،  در  روی  پیاده  نوردی،  کوه 
محل  نیز  پاهانگ  ساحلی  خط  های  آب  است.  پرندگان  متاشای 
برگزاری ورزش های آبی هستند، در حالیکه آب های جزیره تیومان 
کشتی  است.  مناسبی  محل  غواصان  و  سطحی  های  غواص  برای 
و  پرطرفدار  مناطق  اطراف  به  را  شام  کوانتان  رودخانه  تفریحی 

پرجمعیت مانگرو می برد.

هتل های ستاره دار و نیز اقامتگاه های مقرون به رصفه در شهرهای اصلی به ویژه در کوانتان وجود دارند. طیف وسیعی از اقامتگاه ها را، از 
اسرتاحتگاه های لوکس گرفته تا کلبه های ساحلی، می توانید در جزیره تیومان و در امتداد سواحل اصلی پاهانگ بیابید، به عالوه اسرتاحتگاه 
هایی در تپه و هتل های پنج ستاره در ارتفاعات گنتینگ، تپه های برجایا، ارتفاعات گنتینگ و تپه فریزر یافت می شوند. پاهانگ یکی از پنج 
ایالتی است که بیشرتین تعداد دهکده های اقامت خانگی در کشور را دارد، که عبارتند از رومپون ماکمور )Rumpun Makmur(، اقامتگاه 
خانگی دسا مورنی )Desa Murni Homestay ( و گونونگ سنیوم )Gunung Senyum( در مترلوه، تامان سدیا )Taman Sedia( در ارتفاعات 

گنتینگ، کواال مدانگ )Kuala Medang( در کواال لیپیس، سانگای پاسو )Sungai Pasu( در رواب و سالونگ )Salong( در پکان.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+609 517 7111 / 115 دفرت گردشکری پاهانگ مالزی 
+609 516 1007 مرکز اطالعات گردشگری پاهانگ 

   +609 517 1623 / 24 رشکت توسعه تپه فریزر 
 +609 514 1206 سازمان توسعه تیومان 
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ترنگانو

ترنگانو، محلی که غرق در سنت های ماالیی است، با وجود روستاهای 
جالب و میراث فرهنگی غنی، مظهر جذابیت روستایی است. این ایالت، 
که »گوهر ساحل رشق« نیز نامیده می شود، نه فقط برای صنعتگری با 
کیفیت خود بلکه به دلیل سواحل خوش منظره و ماسه ای و جزایر دور 
از ساحل زیبایش، که یکی از زیباترین مناطق دیدنی در جهان هستند، 

شهرت دارد. ترنگانو جذاب و دلپذیر، قلب و قدرت تخیل انسان را 
تسخیر می کند.
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مکان های دیدنی

مجتمع موزه ایالتی ترنگانو

مجتمع موزه ایالتی ترنگانو، که به بزرگرتین مجتمع موزه در جنوب رشق آسیا شهردت دارد، در چهار منطقه اصلی گسرتده شده است و یک 
موزه دریایی در کنار ساختامن اصلی مجتمع دارد. در اینجا می توانید با تاریخ غنی و میراث فرهنگی این ایاالت آشنا شوید، و برخی از وسایل 

نقلیه انگورچینی را متاشا کنید. در داخل زمین های موزه، بدل هایی از خانه های سنتی ترنگانو در ابعاد واقعی وجود دارند.

 پارک متدن اسالمی

پوالئو وان مان

پارک متدن اسالمی در پوالئو وان مان، که زیباترین جنبه های معامری 
اسالمی را به منایش می کشد، یکی از جاذبه های اصلی این ایالت به 
شامر می رود. ساختار فلزی-شیشه ای و درخشان مسجد بلور، شاهکار 
یادبود )Monument Park( که احرتام  این پارک است، و پارک  اصلی 
افراد را برمی انگیزد، بدلی از 22 ساختامن مشهور اسالمی در دنیا، از 
جمله گنبد سنگی فلسطین )Palestine’s Dome of The Rock( و تاج 

محل هند )India’s Taj Mahal(، است.

پارک متدن اسالمی ترنگانو اولین پارک موضوعی علمی-تفریحی 
در دنیا است.
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پوالئو ردانگ

پوالئو ردانگ یک جزیره شگفت انگیز است که تقریباً 45 کیلومرت از 
ساحل ترنگانو فاصله دارد، و بزرگرتین جزیره این ایالت به شامر می 
رود. پوالئو ردانگ دارای 31 پیست غواصی دیدنی است که در آنجا 
می توانید دو کشتی غرق شده تاریخی را که مربوط به جنگ جهانی 
دوم می شوند و یک باغ مرجانی سیاه را مشاهده کنید؛ این جزیره 
یکی از زیباترین جزایر دنیا محسوب می شود. آب های آن زیستگاه 
صدها گونه مراجی و هزاران گونه های دریایی رنگارنگ است، از قبیل 

سفره ماهی مانتا ری، استینگری و کوسه های صخره ای.  

پوالئو ردانگ یکی از مهم ترین مناطق حفاظت گونه های الک 
پشت در معرض خطر انقراض از قبیل هوکسبیل )Hawksbill( و 

گرین )Green( در کشور است.

دریاچه کنیر حدود 340 جزیره دارد که روی نوک تپه هایی قرار 
گرفته اند که از باالی سطح آب بیرون زده اند. 

پوالئو پرهنتیان

پوالئو پرهنتیان که درست بیرون از پارک آبی پوالئو ردانگ واقع شده 
است، یک بهشت غواصی به شامر می رود که شهرت جهانی دارد. این 
 Pulau Perhentian( منطقه از دو جزیره اصلی، پوالئو پرهنتیان بسار
Besar( و پوالئو پرهنتیان کسیل )Pulau Perhentian Kecil(، تشکیل 
شده است و زیبایی طبیعی آن همراه با جنگل بارانی رسسبز و بکری 
که در مرکز قرار دارد و سواحل شنی و دستنخورده موجود در امتداد 
خطر ساحلی بسیار افسانه ای است. زاللی فوق العاده آب و مناظر 
مسحور کننده زیر آب این منطقه را به یک مکان مناسب برای غواصی 

سطحی و غواصی زیر آب تبدیل کرده است. 

دریاچه کنیر

دریاچه کنیر، یک دروازه دیگر به سوی تامان نگارا، بزرگرتین دریاچه 
بزرگرتین سد برق  به عالوه  ساخت برش در جنوب رشق آسیا است. 
آبی کشور در اینجا واقع شده است. این منطقه زیستگاه رو به رشدی 
برای انواع حیوانات کوچک به شامر می رود، و چشم انداز شگفت آور 
مسیرهای ناهموار، تندآب ها، آبشارها، غارها و باتالق ها این منطقه 

را به محل مناسبی برای انواع فعالیت های روباز تبدیل کرده است.
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ترنگانو جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

کواال ترنگانو
پاسار پایانگ )بازار مرکزی / بازار    •

واریسان(
ایستانا مازیا )کاخ مازیا(  •

بوکیت پوتری )تپه شاهزاده(  •
محله چینی ها  •

کشتی تفریحی رودخانه کواال ترنگانو  •
مجتمع غذا و صنایع دستی سنتی  •

پارک تفریحی باتو بوروک  •
آبنامی ترنگانو  •

ساحل باتو بوروک  •
اقامتگاه خانگی تلوک کتاپانگ   •

پوالئو دویونگ  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ پوالئو   •

دویونگ
مسجد تنگکو تنگا زهرا   •

پوالئو النگ تنگا  •

مارانگ
کشتی تفریحی رودخانه مارانگ  •

ساحل کلولوت  •
دهکده سنتی کامپونگ جنانگ   •

پوالئو کپاس و پوالئو گمیا  •

هولو ترنگانو
پارک کشاورزی  •

باتو برسورات  
)یادبود سنگی حکاکی شده(  •

آبشار السیر  •
آبشار سوک   •

اقامتگاه خانگی کامپونگ بولو  •

کواال برانگ
جنگل تفریحی سکایو  •

بسوت 
باالی سنی اوکیران )کنده کاری سنتی   •

روی چوب(
ساحل بوکیت کلوانگ  •

ساحل دندونگ  •
ساحل ایر تاوار   •

چشمه آب گرم ال   •
آبشار التا متباکا   •

اقامتگاه خانگی فلدا سالسیه   •

کاممان
تالگا سیمپول  •

ساحل کامسیک  •
ساحل مارینا  •
ساحل کیجال  •

تلوک موکنیک  •
پارک تفریحی باکائو تینگی  •

مسجد کامپونگ توان   •
کرم های شب تاب سانگای یاک یاه  •

مسجد جامبی  •
پارک تفریحی و باغ وحش کوچک    •

کاممان
آبشار جرام پرینتیس  •
آبشار جرام تاندوک  •

دونگون
ساحل تلوک بیدارا  •

پناهگاه الک پشت رانتائو آبانگ  •
پناهنگاه الک پشت ما دائرا  •

ساحل پاکا  •
معادن سنگ آهن   •

آبشار چمرونگ   •
اقامتگاه خانگی پاسیر راجا   •

ساحل تانجونگ جارا  •
پوالئو تنگول  •

ستیو
ساحل پناریک  •

تاالب ستیو  •
ساحل مرانگ  •

گونونگ تبو )کوه تبو (  •
آبشار التا بالتان   •

اقامتگاه خانگی رو سپولو  •

خرید
شام می توانید در ترنگانو طیف وسیعی از صنایع دستی گرانبهایی را خریداری کنید که با استفاده از روش هایی که مرور زمان آنها را آزمایش 
کرده است، ساخته شده اند. صنایع دستی پررونق این ایالت سنت هایش را زنده نگاه داشته است. پارچه های دست باف و زیبای سانگ 
کت و پارچه های باتیک که با دست طراحی شده اند به عنوان سوغات بیشرتین فروش را دارند. سایر صنایع دستی سنتی و مشهور این ناحیه 
عبارتند از لوازم خانگی که از برگ های خشک شده کادی ساخته شده اند، زیورآالت برنجی، کنده کاری روی چوب و خنجر ماالیی. این اجناس 
 Waterfront Heritage( بازار میراث فرهنگی واتر فرونت ،)Pasar Payang Central Market( را می توانید از بازار مرکزی پاسار پایانگ
 Noor( مجتمع صنایع دستی نور آرفا باتیک ،)Traditional Food & Craft Complex( مجتمع مواد غذایی و صنایع دستی سنتی ،)Bazaar
Arfa Batik Craft Complex(، مجتمع سوترا سامی )Sutera Semai Complex(، باالی سنی اوکیران )Balai Seni Ukiran( و وانیسام متباگا 
)Wanisma Tembaga( خریداری کنید. اگر می خواهید تجربه متفاوتی داشته باشید، از بازارهای آخر هفته و بازار شبانه و هفتگی پاسار 

ماالم )pasar malam( در شهرهای بزرگرت دیدن کنید.
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

به غذاهای مخصوص ترنگانو کمی شیرینی افزوده می شود. ماهی 
غذاهای  شود.  می  استفاده  بسیار  منطقه  این  غذاهای  در  نیز 
مخصوص و محبوبی که مواد اصلی آنها ماهی است، عبارتند از ناسی 
کروپوک  و   )Otak-Otak( اوتاک  اوتاک   ،)Satar( ساتار  داگانگ، 
نباید  که  ساملی  و  محلی  غذاهای  سایر   .)Keropok Lekor( لکور 
هنگام بازدید از ترنگانو از دست بدهید، عبارتند از الکسام، نکبات 
 Pulut( پولوت لپا ،)Laksa Terengganu( الکسا ترنگانو ،)Nekbat(
Lepa(، بوا گوموک، لومپات تیکام )Lompat Tikam(، کوی آکوک 
 Ketupat( و کتوپات سوتونگ )Beronok( برونوک ،)Kuih Akok(
Sotong(. این غذاهای لذیذ را می توانید در مجتمع مواد غذایی و 
 ،)Pasar Payang( صنایع دستی و سنتی، بازار مرکزی پاسار پایانگ
سلطان  جاالن  بوروک،  باتو  ساحل  کورنر،  کیو  علم  پانجی  جاالن 
 )pasar malam( پاسار ماالم نیز  و  بازارهای آخر هفته  و  سلیامن 

بیابید. 

املللی و هیجان  بین  مناسبت های  از  تعداد  برگزاری  ترنگانو محل 
که  است  هایی  مناسبت  بیشرتین  ورزشی  مسابقات  است.  انگیز 
در این منطقه برگزار می شوند از قبیل سوپر جام بین آبی آسیای 
ترنگانو، جام مانسون ترنگانو و مسابقات جهانی جت ریس ترنگانو، 
در حالیمه جشنواره های فرهنگی از جمله پستا ترنگانو و جشنواره 
 Festival Gamelan  / گامالن  جهانی  )جشنواره  سدونیا  گامالن 
Sedunia( نیز هر ساله توجه جمعیت زیادی را به خود جلب می 

کند. 

ورزش های آبی در ترنگانو، به ویژه در امتداد سواحل آن، در اطراف 

جزایر و در دریاچه کنیر، محبوب هستند. آب های زالل و مملو از 
برای غواصان و غواص های سطحی محبوب  ترنگانو  مرجان جزایر 
هستند، در حالیکه ذخیره گاه های طبیعی و رسسبز این ایالت محیط 
بی نظیری را برای انواع مختلفی از ماجرجویی ها در محیط زیست 
پیاده روی فراهم  پرندکان و  پیاده روی در جنگل، متاشای  از قبیل 
می کنند. تعداد قابل توجهی زمین گلف از جمله تفریحگاه ساحلی 
و زمین گلف آوانا کیجال، کالب گلف کشوری توانکو میزان بوکیت 
بسی، کالب گلف دسا دونگون )Golf Club Desa Dungun(، زمین 
 Tasik Kenyir Golf( گلف کواال ترنگانو و زمین گلف تاسیک کنیر

Resort( نیز در اطراف ترنگانو وجود دارند.

در پایتخت ترنگانو، کواال ترنگانو، ترکیب خوبی از هتل های ستاره دار و اقامتگاه های مقرون به رصفه وجود دارد، در حالیکه انواع مختلفی از 
اسرتاحتگاه ها، هتل و کلبه های مجلل را می توانید در امتداد سواحل اصلی این ایالت و در جزایر بیابید. جزایر معروف تر پرهنتیان و ردانگ 
تعداد زیادی اسرتاحتگاه های مجهز و در سطح جهانی دارند، در حالیکه جزایر کوچکرت از قبیل النک تنگا، کاپاس و تنگول مجهز به اقامتگاه 
 Kampung Rhu( های عمومی هستند. اگر می خواهید با زندگی روستایی آشنا شوید، به یکی از دهکده های محلی در کامپونگ رو سپولو
Sepuluh(، تلوک کتاپانگ )Teluk Ketapang(، پاسیر راجا )Pasir Raja(، کامپونگ پوالئو دویونگ )Kampung Pulau Duyong(، فلدا 

سالسیه )Felda Selasih( و کامپونگ بولو )Kampung Buluh( بروید. 

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+609 630 9433 / 9093 گردشگری ترنگانو مالزی 
مرکز اطالعات گردشگری

+609 622 1553 کواال ترنگانو )بوکیت پوتری( 
+609 868 7600   )Kemaman( کاممان
+609 697 3166 کواال بسوت 
+609 626 7788 تاسیک کنیر 
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کالنتان

پایبندی کالنتان، ملقب به »مهد فرهنگ ماالیی«، به میراث فرهنگی 
خود فرشینه ای غنی از اعامل سنتی و رسوم قدیمی را ایجاد کرده 

است. هرنها و صنایع دستی این ایالت از جمله زیباترین هرنها و صنایع 
 )Wau Bulan( دستی در کشور هستند. برخی از آنها از قبیل وائو بوالن

و وایانگ کولیت )Wayang Kulit( در طول سال ها به منادهای 
فرهنگی شناخته شده در سطح جهانی تبدیل شده اند. کالنتان، همراه 

با چشم انداز زیبا متشکل از روستاهای ماالیی و زیبایی طبیعی و 
رسسبز، به یکی از مقاصد تفریحی کامالً جذاب تبدیل شده است.
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مکان های دیدنی

 پارک ملی کواال کو

گوا موسانگ

پارک ملی بکر و دست نخورده کواال کو دارای گیاهان و جانوران 
جالب است و دروازه شاملی تامان نگارا به شامر می رود. بومبون 
)Bumbun( یا مخفیگاه هایی برای مشاهده طبیعت جایی است 
که شام می توانید از آنجا حیوانات وحشی را بدون اینکه متوجه 
شوند، متاشا کنید؛ این مخفیگاه ها در اطراف پارک وجود دارند و 
پیاده روی  پیاده روی، مسیر  پارک مسیر های  این  امکانات  سایر 

سایبان دار و یک اقامتگاه بومی هستند.

گونونگ استانگ )گوه استانگ(
کواال کرای

گونونگ استانگ، که بخشی از پارک ایالتی استانگ است، یکی از معروف 
ترین نقاط ماجراجویی در محیط زیست کشور به شامر می رود. آبشار 
بی نظیر و هفت طبقه جالوانگ )Jelawang Waterfall(، که به عنوان 
بلندترین آبشار در جنوب رشق آسیا شهرت دارد، و نیز گونه های گیاهی 

خارجی و بومی را می توانید در اینجا بیابید. 

گفته می شود گونونگ استانگ بیش از 500 میلیون سال قدمت 
دارد.

حدود 200 گونه پرنده را می توانید در پارک ملی کواال کو 
مشاهده کنید، به همین دلیل این پارک محل مناسبی برای عالقه 

مندان به متاشای پرندگان است.
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گالنگانگ سنی )مرکز فرهنگی(
کوتا باهرو

گالنگانگ سنی، معروف به مرکز هرنهای محلی کالنتان، محلی است که در 
آنجا می توانید مهارت خود را در بازی های سنتی یا نواخنت آالت موسیقی 
بیازمایید، یا اجراهای فرهنگی و سنتی مخصوص به این ایالت از قبیل وایانگ 
 Mak( و ماک یونگ )خیمه شب بازی با سایه ها / Wayang Kulit( کولیت

Yong / درام موزیکال سنتی(، را متاشا کنید.

 زون پالنکونگان کوتا باهرو 

کوتا باهرو

های  جاذبه  باهرو(  کوتا  گردشگری  )منطقه  باهرو  کوتا  پالنکونگان  زون 
عبارتند  ها  جاذبه  این  است.  داده  جای  خود  در  را  شهر  اصلی  گردشگری 
)موزه  جاهار  ایستانا   ،)Al-Muhammadi Mosque( املحمدی  مسجد  از 
 / باتو )موزه سلطنتی  ایستانا   ،)Istana Jahar / سنت ها و رسوم سلطنتی 
 Kampung  / دستی  صنایع  )دهکده  کرافتانگان  کامپونگ   ،)Istana Batu
Kraftangan(، پادانگ مردکا )Padang Merdeka(، گربانگ سلطان اسامئیل 
 Buluh( و بولو کوبو بازار )Gerbang Sultan Ismail Petra/ پرتا )طاق پرتا

 .)Kubu Bazaar

بازار سیتی خدیجه 

کوتا باهرو

بازار سیتی خدیجه یکی از مناظری است که بیشرتی عکس ها از آن گرفته 
شده است و به رسارس دنیا شهرت دارد؛ این بازار یک جشن دیداری است 
که در آن می توانید خوارکی های زیادی بیابید. مجموعه ای از مواد غذایی 
محلی از تنقالت و ترشی گرفته تا سبزیجات تازه و ادویه جات و همچنین 

درسهای محلی و دیگر اجناس را می توان در اینجا یافت.

زنان اکرثیت تاجران را در بازار سیتی خدیجه تشکیل می دهند.
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کالنتان جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد
کوتا باهرو

دهکده صنایع دستی  •
پادانگ مردکا  •
موزه اسالمی  •

پارک ارکیده تنگکو آنیس   •
مسجد النگار  •

کشتی تفریحی در رودخانه از کوتا    •
بهرو تا کامپونگ لوت

پانتای کاهایا بوالن )ساحل نور ماه(  •
دهکده ماهیگیری پانتای ساباک  •

موزه سلطنتی ایستانا باتو  •
موزه سنت ها و رسوم سلطنتی ایستانا    •

جاهار
ایستانا باالی بسار  •

جاده منتهی به پانتای کاهایا بوالن    •
)صنایع روستایی و صنایع دستی(

مسجد املحمدی  •
موزه جنگ  •
موزه ایالتی  •

پانتای کواال پا آمات  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ سرتپا  •

واکاف چ یه  •
بازار بولو کوبو  •

باچوک
پانتای مالوی )ساحل مالوی(  •
پانتای ایراما )ساحل ایراما(   •

اقامتگاه خانگی کامپونگ کوبانگ تالگا  •

دابونگ
غار ایکان  •
غار گالپ  •

آبشار جالوانگ  •
اقامتگاه خانگی جالوانگ  •

کواال کرای
پل کوسیال  •

گونونگ آیام )کوه آیام(  •
آبشارهای التا رک   •

نیالم پوری
مسجد کامپونگ لوت  •

پاسیر پوته
پانتای بیسیکان بایو )ساحل بادهای    •

نجواکننده(
آبشارهای جرام لنانگ  •
آبشارهای جرام پاسو  •

پانتای توک بالی  •

تومپات
مقربه توک جانگوت  •

پانتای رسی توجوه )ساحل هفت   •
تاالب( 

وات فوتیویهان  •
وات ماچیامرام  •

وات مای سوان خیری   •
اقامتگاه خانگی کامپونگ پانتای سوری  •

گوا موسانگ
گونونگ رابونگ )کوه رابونگ(  •

گونونگ چاماه )کوه چاماه(  •
اردوگاه گیاه قوم شناسی  •

ارتفاعات لوجینگ  •
معبد سوییت نیت کونگ  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ باتو پاپان  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ رنوک بارو  •

پارک ملی کالنتان  •

جلی
گونونگ رنگ  •

دریاچه پرگائو   •
چشمه آب گرم جلی  •

اقامتگاه خانگی کامپونگ بوکیت   •
جرینگ

ماچانگ
اقامتگاه کامپونگ کمونچوپ  •

غذاخوری
غذاهای  دارد.  شیرین  طعم  کمی  اصل  در  کالنتان  سنتی  غذای 
محبوب محلی عبارتند از آیام پرسیک )Ayam Percik(، ناسی کرابو 
بودو )Budu(، رسوندینگ )Serunding(، ددول   ،)Nasi Kerabu(
ماس  جاال  و   )Tahi Itek( ایتک  تاهی   ،)Akok( آکوک   ،)Dodol(
)Jala Mas(. بهرتین مکان ها برای امتحان این خوراکی های محلی 
 ،)Jalan Padang Bus Station( پادانگ  جاالن  اتوبوس  ایستگاه 
 ،)Pasar Siti Khadijah( کامپونگ کرافتانگان، پاسار سیتی خدیجه
پانتای باچوک )Pantai Bachok( و امتداد جاالن پانتای چاهایا بوالن 
)Jalan Pantai Cahaya Bulan( هستند. رستوران ها و غذاخوری 
های زیادی در کوتا بهرو وجود دارند که غذاهای مخصوص و محلی 
را عرضه می کنند، به عالوه تقریباً در هر گوشه و کنار غرفه های 
غذافروشی موجود هستند. در محله چینی ها در کوتا بهرو، که بین 
جاالن پادانگ گارونگ و جاالن پنگکاالن چپا واقع شده است، انواع 

متنوعی از غذاهای چینی عرضه می شوند. 
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خرید

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

بیشرت  که  خود،  نفیس  دستی  صنایع  و  هرنی  آثار  دلیل  به  کالنتان 
دارد.  شهرت  شوند،  می  تولید  پررونق  روستایی  صنعت  توسط 
 )batik songket( باتیک  کت  سانگ  پارچه  آنها  آثار  مشهورترین 
نقره و چوب  )کایت های بزرگ و سنتی(، کنده کاری روی  ،  وائو 
جاده  امتداد  در  اجناس  این  خرید  برای  ها  مکان  بهرتین  هستند. 
نیز  و  متنگونگ  جاالن  امتداد  در  و  بوالن  چاهایا  پانتای  به  منتهی 
کوبو  بولو  بازار   ،)Handicraft Village( دستی  صنایع  دهکده  در 
قرار   )Wakaf Che Yeh( یه )Buluh Kubu Bazaar( و واکاف چ 
دارند  مناطقی وجود  کاالی خاص هستید،  یک  دنبال  به  اگر  دارند. 
که تخصص آنها تجارت صنایع دستی خاص است، از قبیل کامپونگ 
کیجانگ )Kampung Kijang( برای خرید وائو, کامپونگ پنامبانگ 
)Kampung Penambang( برای خرید پارچه سانگ کت، کامپونگ 

 )Kampung Morak( کامپونگ موراک   ،)Kampung Sireh( سیره 
و  نقره،  خرید  برای   )Kampung Badang( بادانگ  کامپونگ  و 
 )Kubor Kuda( )Kampung Putih(، کوپور کودا  پوتیه  کامپونگ 
و کامپونگ بادانگ )Kampung Badang( برای خرید پارچه باتیک. 

به عالوه چندین مناطق معاف از گمرک در نزدیکی مرز تایلند وجود 
 Pengkalan( دارند که مشهورترین آنها شهرهای مرزی پنگکاالم کوبور
Kubor( و رانتائو پانجانگ )Rantau Panjang( هستند. مراکز خرید 
مدرن را نیز می توانید در پایتخت کوتا بهرو بیابید، از جمله کی بی 

مال )KB Mall(، مرکز خرید بیلیون و فروشگاه بزرگ پانتای تیمور.

یک  برنجی(  غذای   100 )جشنواره  کالنتان  در   100 ناسی  پستا 
مناسبت فرهنگی و بسیار مشهور است که در آن انواع مختلفی از 
غذاهای برنجی محلی عرضه می شوند. برخی از اجراهای فرهنگی 
نیز در این مناسبت گنجانده شده اند. سایر مناسبت های معروف 
عبارتند از جشنواره وائو، جشنواره بازی های سنتی، مسابقه ساالنه 

آوازخوانی پرندگان و جشنواره گیاهان کالنتان. 

زمین های ناهموار کالنتان مکان بسیار مناسبی برای ماجرجویی ها 
کوه  رودخانه،  در  رفتینگ  روی،  پیاده  قبیل  از  زیست،  محیط  در 
های  مکان  نیز  ایالت  سواحل  هستند.  پرندگان،  متاشای  و  نوردی 
مناسبی برای انواع ورزش های آبی به شامر می روند. عالقه مندان 
 Kelantan( به بازی گلف می توانند در زمین گلف کشوری کالنتان
 Pengkalan( چپا  پنگکاالن  در  واقع   )Golf and Country Club

Chepa( از یک یا دو بازی گلف لذت بربند. 

از هتل های در سطح جهانی گرفته تا متل های مقرون به رصفه، اقامتگاه هایی مناسب با هر بودجه و سلیقه در کوتا بهرو وجود دارند. 
مهامنساهای دنج نیز در گوا موسانگ، کواال کرای و ماچانگ وجود دارند. به عالوه، شام می توانید در کنار افراد محلی در یکی از دهکده 

های محلی در اطراف ایالت، از قبیل کامپونگ باتو پاپان )Kampung Batu Papan(، کامپونگ سرتپا )Kampung Seterpa(، کامپونگ 
جالوانگ )Kampung Jelawang( و کامپونگ بلوک اوا کوسیال )Kampung Blok Ulu Kusial(، اقامت کنید.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+609 747 7554 گردشگری کالنتان مالزی 
+609 748 5534 / 6652 مرکز اطالعات گردشگری 

)مجری: دولت ایالت کالنتان(
+609 912 1788  )KESEDAR( سازمان توسعه جنوب کالنتان
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 منطقه 
رشق مالزی

• صباح 
• ساراواک 

• البوان

البوان

ساراواک 

صباح 

منطقه رشق مالزی، واقع در جزیره 
بورنئو، از ایالت صباح و ساراواک، و 

منطقه فدرال البوان تشکیل شده است. 
این منطقه، که دو محل میراث جهانی 

یونسکو، به نام های پارک کینابالو و 
پارک ملی گونونگ مولو، در آن واقع 
شده اند، به حیات وحش بکر، وفور 

گیاهان و جانوران جالب، فرهنگ های 
بومی بی نظیر و چشم اندازهای طبیعی 

خیره کننده، مشهور است.
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صباح

در صباح شگفتی ها و جاذبه های طبیعی بسیاری وجود دارد. این ایالت، 
که »زمین در زیر باد« نیز نامیده می شود، دارای جزایر گرمسیری جذاب و 

جنگل های بارانی بکر و رس سبز است که این منطقه را به مقصد بی نظیری 
برای ماجراجویی در مجیط زیست تبدیل کرده است. ممکن است صباح بیشرت 

به دلیل منادش، به عبارت دیگر کوه کینابالو، مشهور باشد در حالیکه جزیره 
سیپادان آن نیز به عنوان یکی از بهرتین مقصدهای غواصی در دنیا شناخته 

شده است. جمعیت صباح، که غنی از فرهنگ و سنت ها است، از بیش از 30 
جامعه بومی مختلف تشکیل شده است.
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مکان های دیدنی

گل ریفلیزیا بزرگرتین گل دنیا است و بویی که 
در مرحله شکوفایی از خود ساطع می کند، 

شبیه به بوی گوشت فاسد است.

کوه کینابالو 
پارک کینابالو

)اولین مکان میراث جهانی یونسکو در مالزی(

کوه کنابالو، یکی از مرتفع ترین قله ها در جنوب رشق آسیا با ارتفاع 4،095.2 مرت باالی سطح دریا، کانون برج مانند پارک کینابالو به شامر 
می رود. این مکان میراث جهانی یونسکو رسزمین عجایبی از گنجینه های زیست محیطی است که انواع متنوع و حیرت آوری از گونه های 
گیاهی و جانوری، از جمله تعداد زیادی گونه های بومی مانند زالوی قرمز و غول پیکر کینابالو )Kinabalu Giant Red Leech( و ارکیده 
های اسلیپر پافیوپدیلوم )Paphiopedilum Slipper Orchid(، در آن یافت می شوند. قله کوه چشم انداز بی نظیری داشته و ارزش یک 

صعود چالش برانگیز را دارد.

پارک تونکو عبدالرحمن
کوتا کینابالو(

آب های نیلگون و زالل پارک تونکو عبدالرحمن، که از پنج جزیره به نام 
 ،)Pulau Manukan( مانوکان  پوالئو   ،)Pulau Gaya( گایا  پوالئو  های 
و   )Pulau Sapi( ساپی  پوالئو   ،)Pulau Mamutik( ماموتیک  پوالئو 
و  ها  مرجان  از  پر  است،  تشکیل شده   )Pulau Sulug( پوالئو سولوگ 
گونه های آبزی است.  آب های نسبتاً کم عمق این پارک، که در بین 
گردشگران محیط زیست شهرت دارد، محل مناسبی برای غواصان سطحی 
از  متفاوتی  مجموعه  جزیره  پنج  از  یک  هر  است.  کار  تازه  غواصان  و 
گیاهان و جانوران را دارد، و در این بین پوالئو گایا بزرگرتین و رنگین 

ترین جزیره است. 
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 مالیائو باسین و ملبا دانوم

الیائو باسین، که »دنیای گمشده صباح« نیز نامیده می شود، یک حیات 
وحش دوردست است که 12 نوع جنگل، یک آبشار بی نظیر و هفت طبقه 
به نام آبشارهای مالیائو )Maliau Falls( و نیز انواع مختلفی از گونه های 

گیاهی و جانوری نادر و خارجی دارد. منطقه محافظت شده دره دانوم 
)Danum Valley Conservation Area( از مالیائو باسین فاصله زیادی 

ندارد؛ این حیات وحش فوق العاده پر است از گیاهان گرمسیری متنوع و 
گونه های حیوانی خارجی.

پناهنگاه حیات وحش کیناباتانگان پایین
سوکائو، سانداکان

پناهنگاه حیات وحش کیناباتانگان پایین یک زیستگاه بی نظیر برای تعداد 
زیادی از گونه های خارجی و در معرض انقراض از قبیل میمون پوزه دراز، 
کرگدن های سوماتران و فیل های آسیایی است. رودخانه کیناباتانگان یکی 
از متنوع ترین اکوسیستم های دنیا را دارد و بیشرتین تراکم حیات وحش در 

جنوب رشق آسیا در این قسمت وجود دارد.

 مرکز توانبخشی اورانگوتان سپیلوک
سانداکان

مرکز توانبخشی اورانگوتان سپیلوک، که در ذخیره گاه جنگلی کابیلی-سپیلوک 
واقع شده است، پناهگاهی است که برای توانبخشی این پستانداران دوست 
کمیاب  شانس  این  از  بازدیدکنندگان  اینجا،  در  است.  شده  ایجاد  داشتنی 
نزدیک  از  را  انقراض  معرض خطر  در  های  گونه  این  که  هستند  برخوردار 

ببینند و حرکات عجیب و مضحک آنها را در هنگام تغذیه متاشا کنند.

پناهنگاه حیات وحش کیناباتانگان 
پایین یکی از دو مکان شناخته 
شده در دنیا است که در آنجا 
می توانید ده گونه ازنخستین 

پستانداران را بیابید.

دره دانوم با بیش از 200 گونه درخت در هر هکتار یکی از غنی 
ترین مناطق محافظت شده در دنیا به شامر می رود.



82

صباح جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد
کوتا کینابالو

موزه ایالتی صباح   •
موزه متدن اسالمی   •

ساحل تانجونگ آرو   •
مسجد ایالتی   •
مسجد شهر   •

ساختامن گردشگری صباح   •
گالری تون مصطفی   •
مناره تون مصطفی   •

عرشه دیدبانی تپه سیگنال   •
برج ساعت آتکینسون   •

مرکز تاالب کوتا کینابالو    •
بنای یادبود جنگ پتاگاس   •
بنای یادبود دابل سیکس   •

پارک حیات وحش لوک کاوی   •
موزه دریایی و آکواریوم یو ام اس  •

معبد پوه توه تزی  •
گرین کانکشن  •

پنامپانگ 
پارک موضوعی دنیای آبی   •

کلیسای سنت مایکل   •
دهکده فرهنگی مونسوپیاد  •

دهکده فرهنگی کی دی سی آ  •
بازار دونگونگون تامو  •

اینانام 
ویالی ارکیده   •

دهکده فرهنگی ماری ماری  •

سانداکان 
پارک جزایر الک پشت   •

غار گومانتونگ )النه پرندگان(  •
غار تاریخی آگوپ باتو تولوگ   •

پناهنگاه میمون های پوزه دراز البوک بای  •
جزیره النکایان   •
جزیره لیباران   •

خانه آگنس کیت   •
مزرعه متساح سانداکان   •

مسیر میراث فرهنگی سانداکان   •

پرک یادبود سانداکان  •
مرکز اکتشاف جنگل بارانی   •

کیناروت / پاپار 
پارک ماجراجویی کی کی   •

مدرسه سازمان اوتوارد باند  •
جزیره دیناوان  •

مرکز جنگلی کاوانگ  •

رانائو 
باغ چای صباح   •

چشمه آب گرم پورینگ   •
اسپای ماهی کامپونگ لوانتی    •

رفتینگ در آب سفید لیواگو  •

کونداسانگ
یادبود جنگ کونداسانگ  •

مزرعه پرورش گاو دسا  •
پارک طبیعی مسیالئو  •

کوه تورک ویا فراتا  •

کوداک 
سیمپانگ منگایائو بای   •
رونگوس النگ هاوس   •

کامپونگ گومبیزائو )مزرعه پرورش زنبود   •
عسل( 

کامپونگ سومانگ کاپ )کارخانه گونگ(   •
کامپونگ تینانگول )ساخت مهره و صنایع   •

دستی رونگوس( 

تاوائو 
پارک تپه ای تاوائو   •

رودخانه بالونگ   •
موزه کاکائو تک گوان   •

دهکده کاکائو تک گوان  •
ذخیره گاه جنگلی بوکیت گموک  •

رفتینگ در آب سفید تامپارولی )کیولو( 
خانه واژگون کامپونگ تلیبونگ  •

تنوم 
پارک کشاورزی صباح   •

رفتینگ در آب سفید پاداس  •

الهاد داتو 
ذخیره گاه جنگلی مادای-باتورونگ   •

ذخیره گاه حیات وحش تابین  •

کوتا بلود 
جزیره مانتانانی   •

کامپونگ سیاسای )مرکز ساخت کاردهای   •
بزرگ( 

پناهگاه ساحلی اوسوکان   •

سمپورنا 
جزیره ماتاکینگ   •

جزیره مابول   •
جزیره کاپاالی   •
جزیره سیپادان  •

جزیره سی آمیل  •
پارک دریایی تون ساکاران   •

کنینگائو 
پارک محدوده کوه تروسامدی کراکر   •

کواال پنیو 
پوالئو تیگا )جزیره نجات یافته(  •

جزیره مار  •

بیوفورت 
رودخانه کلیاس   •
رودخانه گاراما  •

تامبونان
مرکز اطالعات ریفلیزیا  •

آبشار ماهوا  •
پارک پروانه کیپاندی  •

خرید
در بازارهای روباز آخر هفته به نام پاسار تامو )pasar tamu(  تجربه فرهنگی منحرص به فردی خواهید داشت زیرا در این محل همه چیز از 
غذا گرفته تا صنایع دستی به فروش می رسند. پاسار تامو  در کوتا بلود معروفرتین بازار است. انواع مختلفی از سوغاتی های بومی و هدایای 
دست ساز را می توانید در امتداد خیابان گایا، و نیز در مرکز صنایع دستی کی کی، شهر صنایع دستی وان استاپ هندی کرفت اسرتیت آسیا 

سیتی، کادایکو )Kadaiku(، و بازار صنایع دستی واواسان )Wawasan Plaza Handicraft( خریداری کنید. 

مراکز خرید مدرن از قبیل فروشگاه بزرگ 1بورنئو، مجتمع کارامونسینگ، مجتمع خرید سوریا صباح، میدان واریسان، سنرت پوینت کی کی، 
ویسام مردکا، کی کی پالزا و واواسان پالزا، بیشرت در منطقه کوتا کینابالو واقع شده اند. در طبقه دوم ویسام مردکا مغازه های قدیمی جالبی 

وجود دارند، در حالیکه مجتمع کارامونسینگ مرکز خرید اصلی لوازم کامپیوتر و محصوالت IT است.
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غذاخوری

مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

غذاخوردن در صباح نوعی ماجراجویی به شامر می رود. در اینجا می 
توانید تعداد زیادی غذاهای منحرص به فرد و مواد اولیه نادر بیابید. 
به غیر از غذاهای مخصوص و بومی و خوراکی های محبوب محلی، 
به ویژه در کوتا  نیز در شهرهای بزرگرت،  غذاهای قاره ای و رشقی 
امتحان  را  آنها  باید  کینابالو، وجود دارند. غذاهای اصیلی که حتامً 
 ،)Ambuyat( آمبویات ،)Tuaran Mee( کنید عبارتند از تواران می
هیناوا )Hinava(، توهائو )Tuhau( و کلوپیس )Kelupis(. به عالوه 
غذاهای دریایی و تازه صباح نیز معروف هستند. بعد از میل کردن 
یا  بخش صباح  فرح  فنجان چای  دو  یا  یک  غذاهای خوشمزه،  این 

قهوه خوش عطر تنوم )Tenom( بنوشید.

است.  معترب  ساالنه  های  مناسبت  از  بسیاری  برگزاری  محل  صباح 
مناسبت های ورزشی اصلی از جمله مسابقه بین املللی کوه نوردی 
 Sabah Dragon Boat( دراگون  صباح  قایقرانی  مسابقه  کینابالو، 
Race(، مسابقه سافاری بورنئو )Borneo Safari( و مسابقه ماراتون 
بین املللی بورنئو )Borneo International Marathon( هر ساله 
متاشاچیان زیادی را به این منطقه می کشانند. سایر مناسبت های 
پرطرفدار عبارتند از جشنواره صباح )Sabah Fest(، کوتا بلود تامو 
بسار، جشنوراه کاماتان )Kaamatan Festival( و جشنواره فلکلور 

بین املللی صباح.

یکی  در  بازی  دو  یا  یک  از  توانند  می  گلف  بازی  به  مندان  عالقه 
از زمین های گلف خوش منظره در کوتا کینابالو، بیفورت، کوداک، 
از  یکی  عنوان  به  به عالوه صباح  بربند.  لذت  کونداسانگ  و  تاوائو 
بهرتین مقصدهای قایقرانی در جنوب رشق آسیا شناخته شده است 
و دارای تفریحگاه های ساحلی مجهر و کالب های قایقرانی است 
از قبیل تفریحگاه اسکله سوترا )Sutera Harbour Marina(، کالب 
 Sandakan Yacht( سانداکان  قایقرانی  کالب  کینابالو،  قایقرانی 

 .)Tawau Yacht Club( و کالب قایقرانی تاوائو )Club

هتل های پنج ستاره و در سطح جهاین مجهز به امکانات برای برگزاری جلسات، مناسبت ها، کنفرانس ها و منایشگاه ها )MICE( هستند، 
در حالیکه اسرتاحتگاه های لوکس بیشرت در تانجونگ آرو و کارامبونای واقع شده اند. اگر می خواهید گزینه های اقامتی مقرون به رصفه 
تری داشته باشید، در اطراف ایالت مهامنساها و اقامتگاه های خانگی مناسب نیز وجود دارند. اسرتاحتگاه ها و غرفه های طبیعی که در 
قلب طبیعت واقع شده اند، نیز در مناطق جنگلی دور دست وجود دارند. گزینه های اقامت در جزایر صباح متنوع هستند، از کلبه گرفته 

تا اسرتاحتگاه های ساحلی، به غیر از سیپادان که می توانید با تورهای یک روزه موجود در نزدیکی مابول یا کاپاالی از آنجا دیدن کنید.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+6088 413 359 مرکز اطالعات گردشگری، پایانه 1 فرودگاه بین املللی کوتا کینابالو 
 +6088 447 075 مرکز اطالعات گردشگری، پایانه 2 فرودگاه بین املللی کوتا کینابالو 
+6089 229 751 مرکز اطالعات گردشگری، سانداکان 
+6088 212 121 باجه اطالعات انجمن گردشگری صباح 

باغ چای صباح )Sabah Tea Garden(، که %100 بدون استفاده از 
آفت کش ها چای تولید می کند، تنها مزرعه تولید چای طبیعی 

برنئو و یکی از معدود باغ های چای طبیعی دنیا است. 
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ساراواک

ساراواک، که »رسزمین هورنبیلز« نیز نامیده می شود، بزرگرتین ایالت در مالزی 
است. چشم انداز سبز و وسیع ساراواک جادویی و افسانه ای مملو از تعداد 

زیادی دارایی های طبیعی است که از سیستم های غاری پیچیده، حیات وحش 
عجیب و جنگل های بارانی رسسبز تشکیل شده است و برخی از متنوع ترین 

اکوسیستم های دنیا که به خوبی محافظت شده اند، در آنجا وجود دارند. 
ساراواک، که حداقل 28 گروه بومی در آن زنگی می کنند، گلچینی از فرهنگ 

ها و شیوه های زندگی مختلف است.
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مکان های دیدنی

پارک ملی گونونگ مولو
میری )میراث جهانی یونسکو(

پارک ملی گونونگ مولو، که یکی از مکان های میراث جهانی یونسکو 
به شامر می رود، گنجینه شگفتی های طبیعی است که دارای شبکه 
این پارک  نادر است.  های غاری پیچیده و سازه های زمین شناسانه 
از قبیل خرس خورشیدی و  زیستگاه هزاران گونه حیوانی و گیاهی، 
ارکیده های وحشی، است. در میان جاذبه های این پارک می توان از 
بزرگرتین مسیر غار دنیا و محفظه غار دنیا، طوالنی ترین غار آسیا، 
خوشه های سنگ آهکی تیغ مانند و تیز و یک سازه زمین شناسانه 

شبیه به نیمرخ رئیس جمهور سابق آمریکا، آبراهام لینکلن، نام برد.

محفظه ساراواک بزرگرتین محفظه غار دنیا است و می تواند 
40 هواپیامی بوئینگ 747 را در خود جای بدهد.
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 آبنامی کوچینگ 
کوچینگ

آبنامی کوچینگ که برای قدم زدن در امتداد غروب آفتاب محل بی 
نظیری است، با یک منظره خیره کننده دریا از یک سو و ساختامن 
در  است.  شده  احاطه  دیگر  سوی  از  ایالتی  فرهنگی  میراث  های 
نزدیکی این گردشگاه 900 مرتی برخی از جاذبه های اصلی شهر از 
برج  ساراواک،  بخار  کشتی  ساختامن  ها،  چینی  تاریخی  موزه  قبیل 

اسکویر و بازار اصلی واقع شده اند.

موزه ساراواک
کوچینگ

موزه ساراواک که در یک ساختامن ایالتی و به سبک دوره ویکتوریا 
از تاریخ و فرهنگ ساراواک به شامر می  واقع شده است، مستندی 
رود. این موزه، با منایشگاه های مربوط به قوم نگاری ایالت، تاریخ 
میراث  در  سفری  به  را  شام  نفت،  صنعت  و  دستی  صنایع  طبیعی، 

فرهنگی غنی ساراواک می برد.

 دهکده فرهنگی ساراواک
دامای

دهکده فرهنگی ساراواک، که »موزه زنده« نیز توصیف شده است، 
خانه های سنتی و سبک زندگی گروه های قومی اصلی ساراواک را به 
منایش می گذارد. این جاذبه دیدنی که برنده جایزه نیز شده است، 
در کوهپایه سانتوبونگ قرار دارد و محل برگزاری جشنواره موسیقی 
مشهور رین وفارست )Rainforest Music Festival( است.  در میان 

ارتفاعات اینجا یک اجرای فرهنگی دو بار در روز برگزار می شود.

پارک ملی باکو
کوچینگ

چشم  و  ندارد  فاصله  چندان  ایالت  این  پایتخت  از  باکو  ملی  پارک 
اندازهای خیره کننده و سازه های سنگی زیبایی دارد. به عالوه این 
پارک زیستگاه برخی از گونه های نادر حیوانی از قبیل میمون های 
پوزه دراز و میمون های النگور و نیز بیش از صدها گونه پرنده است.

ساراواک نسبت به سایر ایالت های کشور پارک های ملی 
بیشرتی دارد.
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ساراواک جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

کوچینگ
کشتی تفریحی رودخانه ساراواک  •

مجتمع گردشگری ساراواک  •
بازار اصلی  •

معبد توا پک کونگ  •
مسجد کوچینگ  •

مسجد ایالتی  •
موزه گربه  •

موزه اسالمی  •
موزه تاریخ چینی ها  •

موزه نساجی  •
موزه تون جوگاه پوا کومبو  •

موزه تیمرب  •
پارک ملی تاالب های کوچینگ  •

مزرعه متساح جونگ  •
باغ گیاه کوزه ای و ارکیده پاداوان   •

پارک ملی کوباه  •
پارک ملی تانجونگ داتو  •

اقامتگاه خانگی عباس، کامپونگ    •
پانگلیام سامن
موزه ساراواک  •

مدان نیاگا ساتوک   •
آبنامی کوچینگ  •

سواحل دامانگ و سانتوبونگ
زمین های گلف  •

کشتی تفریحی حیات وحش   •
سانتوبونگ

اقامتگاه خانگی سانتوبونگ  •

پارک ملی گونونگ گادینگ

تورهای ایبان النگ هاوس )باتانگ آی، 
ملاناک و اسکرانگ(

ماتانگ
مرکز حیات وحش ماتانگ  •

میری 
پارک ملی نیاح  •

گراند اولد لیدی )اولین چاه نفتی   •
میری(

جزیره سی هورس  •
لوکونیا شولز  •

پارک عمومی میری  •
میری سیتی فن  •

پارک ملی تپه های المبیر  •
لواک بای اسپالنید  •

معبد لیان هوا سان  •
پارک ملی لواگان بونوت  •

پاداوان
تفریحگاه ارتفاعات بورنئو  •

آنا رایس النگ هاوس  •
اقامتگاه خانگی کامپونگ دارول اسالم    •

بلیمبینگ
پارک های ملی پوالئو تاالنگ و   •

پوالئوساتانگ
مرکز حیات وحش سمنگو  •

سیبو
رجانگ اسپالنید  •

باغ میست  •
معبد انگ ان توا پک کونگ  •

شهرستان سانگای مراه  •
پارک بوکیت آوپ جوبیلی  •

بازار سیبو  •

رسی عامن
پارک ملی باتانگ آی  •
النگ هاوس سافاری  •

بینتولو
پارک ملی سیمیالجائو  •

تامان تومبینا   •

بارام
ارتفاعات باریو  •

چشمه آب گرم مراراپ  •
ارتفاعات با کالالن  •

خرید
ساراواک به خاطر انواع متنوعی از صنایع دستی بومی خود، به ویژه 
پوا  نساجی  و  ساراواک  های  مهره  از  استفاده  با  که  دستی  صنایع 
آن  با  ساراواک  های  گلدان  دارد.  شهرت  شوند،  می  ساخته  کومبو 
این  معروف  های  سوغاتی  جمله  از  خود،  متامیز  و  بومی  طراحی 
منطقه هستند.  بهرتین مکان های فرهنگی دیدنی عبارتند از بازار 
 )Sarakraf Pavilion( اصلی، بازار آبنامی کوچینگ، غرفه ساراکراف
در جاالن تابوان )Jalan Tabuan( و مرکز صنایع دستی ساراواک، در 

 Jalan( و نیز در امتداد جاالن پادونگان )Round Tower( برج راند
 .)India Street( ها  هندی  خیابان  و  پرنیسن  جاالن   ،)Padungan
مراکز خریدی که برندهای بین املللی در آنجا عرضه می شوند، بیشرت 
 ،)Spring Mall( در کوچینگ واقع شده اند از قبیل بازار اسپرینگ
مجتمع خرید ریورساید مجستیک، بازار هیلز )Hills Mall( و مجتمع 

خرید بلوار.

غذاخوری
 ،)Laksa Sarawak( غذاهای محلی ساراواک خوشمره و جالب هستند. غذاهای اصیلی که باید آنها را امتحان کنید عبارتند از الکسا ساراواک
 Sarawak Layer( ساراواک  ای  الیه  کیک   ،)Manok Pansoh( پانسوه  مانوک   ،)Bubur Pedas( پداس  بوبور   ،)Mee Kolok( کولوک  می 
ساراواک  به عالوه  دراز(.  دم  ماهی  شاد   /  Ikan Terubok Masin( ماسین  تروبوک  ایکان  و   )Tabaloi( تابالوی   ،)Umai( اومای   ،)Cake
تولید کننده اصلی فلفل، آناناس و النه پرستوها است.  غذاهای دریایی تازه را می توانید به وفور در امتداد مناطق ساحلی از قبیل دامای و 
سانتوبونگ بیابید. ارتفاعات کالبیت در تولید برنج باریو )Bario( تخصص دارد، در حالیکه تخصص ارتفاعات با کالالن در تولید سیب است. 

کوچینگ متنوع ترین گزینه های خوراکی بین املللی را دارد.   



مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

مناسبت ها در ساراواک بسیار متنوع هستند از ورزش های رسعتی 
گرفته تا جشن های فرهنگی رنگارنگ. جشنواره گاوای یک مناسبت 
فرهنگی در مقیاس وسیع است که در رسارس ایالت جشن گرفته می 
شود. جشنواره های موسیقی از قبیل جشنواره بین املللی جاز میری 
و جشنواره موسیقی جهانی رین فارست و نیز مناسبت های ورزشی 
از قبیل باله کاپیت سافاری )Balleh Kapit Safar( و ساراواک رگاتا 

)Sarawak Regatta( هر ساله رشکت کنندگان زیادی دارند. 

تعداد زیادی زمین های گلف با استانداردهای بین املللی در اطراف 
ساراواک وجود دارند تا رضایت عالقه مندان به گلف را جلب کنند، 
پرتا جایا، کالب گلف  در   )Sarawak( قبیل کالب گلف ساراواک  از 

در   )Damai( دامای  گلف  زمین   ،)Bintulu Golf Club( بینتولو 
سانتوبونگ و کالب جنگلی و گلف هورنبیل، در اسرتاحتگاه ارتفاعات 
بورنئو )Borneo Highlands Resort(. ساحل دامای محل معروفی 
برای ورزش های آبی از قبیل جت اسکی و موج سواری است، در 
های  پارک  و  ایالت  این  و رسسبز  طبیعی  های  گاه  ذخیره  حالیکه 
هستند.  مناسب  جنگل  در  روی  پیاده  برای  آن  منظره  خوش  ملی 
 )The Sarawak River Cruise( کشتی تفریحی رودخانه ساراواک
 Irrawaddy Dolphin( در کوچینگ و متاشای دلفین های ایراوادی
از جمله فعالیت های محبوب در  نیز  Watching( در سانتوبونگ 

بین بازدیدکنندگان هستند. 

هتل و اسرتاحتگاه های پنج ستاره را می توانید بیشرت در اطراف کوچینگ، دامای و سانتوبونگ بیابید. برخی از پارک های ملی ساراواک نیز 
دارای اقامتگاه، از اسرتاحتگاه های جنگلی گرفته تا کلبه های معمولی، هستند و خاص ترین های آنها در نزدیکی پارک های ملی گونونگ 
مولو )Gunung Mulu( و باتانگ آی )Batang Ai( واقع شده اند. اگر می خواهید یک تجربه متفاوت و فرح بخشی داشته باشید، اقامتگاه 

های خانگی در سانتوبونگ، کامپونگ دارول اسالم بلیمبینگ در پاداوان و کامپونگ پانگلیام سامن در کوچینگ در دسرتس شام قرار دارند. 

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+6082 627 741 / 742 مرکز اطالعات گردشگری، فرودگاه بین املللی کوچینگ 
+6082 423 600 انجمن گردشگری ساراواک 
مرکز اطالعات بازدیدکنندگان کوچینگ    942 410 / 944 410 6082+
+6085 434 181 مرکز اطالعات بازدیدکنندگان میری 
+6084 340 980 مرکز اطالعات بازدیدکنندگان سیبو 
+6082 240 620 فدراسیون گردشگری ساراواک 
+6082 248 088 دفرت رزروپارک ملی و حیات وحش )کوچینگ( 
+6085 434 184 دفرت رزروپارک ملی و حیات وحش )میری( 
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البوآن

البوان یکی از سه مناطق فدرال مالزی است که از جزیره اصلی البوان و شش 
جزیره در اطراف تشکیل شده است. البوان، این بندر پر رفت و آمد معاف از 

گمرک، »مروارید بورنئو« نامگذاری شده است و به عنوان یک کسب و کار بین 
املللی و مرکز تجاری جایگاه خطیری دارد. البوان یک مرکز تفریحی پر جنب و 
جوش است که محل هایی برای غواصی در کنار کشتی های غرق شده، مراکز 

تجاری وسیع و بازمانده های جنگ جهانی دوم در آن وجود دارند.
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مکان های دیدنی

در طول اشغال ژاپنی ها، البوان به نام فرمانده ارشد 
 )Maidashima( ژاپنی های بورنئو، جزیره مایداشیام

یا مایدا )Maida( نام گرفته بود.

 یادبود جنگ جهانی دوم 
جاالن تانجونگ باتو

یادبود جنگ جهانی دوم البوان، بزرگرتین یادبود در مالزی، محل اسرتاحت 
است.  بوده  اند،  شده  شهید  دوم  جهانی  در جنگ  که  3908 رسباز  نهایی 
 Remembrance( یادبود جنگ جهانی دوم محل اصلی برگزاری روز یادبود
Day( است، یک جشن ساالنه که به رسم ارتشی و برای ادای احرتام به این 

قهرمانان جنگ برگزار می شود. 

 بنای یادبود نقطه تسلیم
کامپونگ الیانگ-الیانگان

بنای یادبود نقطه تسلیم نشان دهنده محلی است که در تاریخ 10 سپتامرب 
 37th Japanese Southern( 1945 سی و هفتمین ارتش جنوبی ژاپنی ها
 9th Division( اسرتالیایی امپراطوری  نیروهای  نه  Army( تسلیم لشگر 
در  دوم  جهانی  جنگ  پایان  که  شدند   )Australian Imperial Forces
بنا  این  عالوه  به  شد.  عرضه   2011 سال  در  دوباره  بنا  این  بود.  بورنئو 
را  بورنئو جنگیدند و جنگ  استقالل  برای  از رسبازانی است که  یادبودی 

به پایان رساندند. 
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پارک آبی البوان

سه  هستند.  البوان  طبیعی  انداز  چشم  از  بخشی  زیا  سواحل  و  جزایر 
از کورامان، روسوکان کسیل و روسوکان  اعم   - آبی البوان  پارک  جزیره 
انگیز و چهار  دریایی شگفت  بلورین، مرجان های  با آب های   - بسار 
و یک محیط  اند،  احاطه شده  برای غواصی  مناسب  محل غرق کشتی 
بی نظیری را برای غواصی در سطح و غواصی با ماسک اکسیژن ایجاد 

کرده اند.

پارک صلح 
کامپونگ الیانگ-الیانگان

و  صلح  از  منادی  الیانگ-الیانگان  کامپونگ  در  صلح  منظره  خوش  پارک 
هامهنگی است که مشخصه آنها پل ها، آبگیرها و یک چشم انداز آراسته 
برای  پارک صلح  الهام گرفته شده است.  ژاپنی ها  از  آنها  است که طراحی 
قدردانی از افرادی که جان خود را در طول جنگ جهانی دوم در بورنئو فدا 

کردند، تاسیس شده است.

دودکش
تانجونگ کوبونگ 

دودکش تانجونگ کوبونگ با آجرهای قرمز رنگ راز ساخت خود در گذشته 
را تا کنون حفظ کرده است. اگر این دودکش بخشی از عامرت تکمیل نشده 
چیر  یک  گذشتند،  می  آنجا  از  که  هایی  کشتی  برای  فانوس  یک  یا  باشد 
معلوم است، این بنای 106 فوتی یکی از بزرگرتین جاذبه های البوان باقی 

مانده است.

وجود تعداد زیادی کشتی غرق شده در آب های البوان این جزیره 
را به مرکز اصلی غواصی در کشتی های غرق شده تبدیل کرده 

است.
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البوان جاذبه های دیدنی بیشرتی دارد

باغ گیاهشناسی  •
ساحل سازمان ملل )ساحل به مساحت 9 کیلومرت که از ساحل   •

باتو مانیکار تا ساحل سانگای میری کشیده شده است(
موزه البوان  •

موزه دریایی البوان  •
پارک پرندگان البوان  •

میدان البوان  •
میدان تاریخ  •

تونل تانجونگ کوبونگ  •
جزیره پاپان  •

مسجد جامک النور )مسجد ایالتی(  •
اقامتگاه های خانگی )دهکده آبی پاتائو پاتائو دو، دهکده   •

باکیت کودا و دهکده سانگای البو(
معبد چینی »اِیت دایتی«  •

معبد البوان گورداوارا صاحب / سیخ  •
ویک اند تامو در لوابوان واک  •

بازار البوان  •
گالری هرنی البوان  •

خرید
البوان که یک بندر معاف از گمرک است، مرکز خرید معاف از گمرک اصلی در بین بازدیدکنندگان به شامر می رود. نقاط خرید مشهور این 
 .)Financial Park Complex( پایانه کشتیرانی و مجتمع پارک مالی ،)Jalan OKK Awang Besar( منطقه عبارتند از جاالن آک آوانگ بسار

الکل، تنباکو، منسوجات و لوازم برقی فقط تعدادی از اجناس معاف از گمرکی هستند که بازدیدکنندگان می توانند در اینجا خریداری کنند.

غذاخوری
تعداد زیادی از غذاهای دریای - ماهی، صدف، خرچنگ، شاه میگو، 
ماهی مرکب، چرخنگ دریایی - را که با شیوه های مختلفی تهیه می 
شوند، می توانید در البوان بیابید. غذاهای محلی و خوشمزه البوان 
که نباید آنها را از دست بدهید، عبارتند از پودینگ نارگیل منحرص به 
فرد که از آب نارگیل بخارپز و ژله تهیه می شود، المبان، پونجونگ 

و جلوروت.



مناسبت ها و تفریحگاه ها

اقامت

مجتمع ورزش های دریایی و بین املللی البوان محل اصلی برگزاری 
ماه  در  ساله  هر  است.  آبی  ورزشی  های  فعالیت  و  ها  مناسبت 
 Malaysia  / ماهیگیری  )جشنواره  مالزی  آب  جشنواره  آوریل، 
Water Festival( - مسابقات بین املللی دریای البوان )LISC( در 
مسابقه  قبیل  از  متنوع  مسابقات  دارای  که  شود،  می  برگزار  اینجا 
 Labuan( شنای کراس کانال، مسابقات بین املللی ماهیگیری البوان
International Fishing Tournament(، مسابقه کایاک اسپرینت 
 Round Island Kayak( کایاک  راند  جزیره  و   )Kayak Sprint(

Challenge( هستند. 

می  برگزار  نوامرب   11 به  یکشنبه  ترین  نزدیک  در  که  یادبود،  روز 
شود، یک مناسبت مهم ساالنه است. هر سال صدها رسباز قدیمی 
کامل  سبک  با  دوم  جهانی  جنگ  یادبود  در  دنیا  رسارس  از  جنگی 
تا به رسبازانی که در جنگ شهید  ارتشی گرد هم جمع می شوند 
شده اند، ادای احرتام کنند. زمین گلف البوان با 9 چاله یک فضای 
تفریحی مناسب برای عالقه مندان به گلف است، در حالیکه جزایر 
برای غواصان سطحی و غواصان  بازی مناسبی  اطراف الیوان زمین 

به شامر می روند.  

هتل های ستاره دار و در طبقه تجاری مجهز به امکانات برای برگزاری جلسات، مناسبت ها، کنفرانس ها و منایشگاه ها )MICE( و نیز 
اقامتگاه های مقرون به رصفه به وفور در البوان موجود می باشند. یک اسرتاحتگاه ساحلی نیز در اینجا وجود دارد، در حالیکه اقامتگاه های 
خانگی از دهکده آبی قبیل پاتائو پاتائو دو، دهکده بوکیت کودا و دهکده سانگای البو به بازدیدکنندگان امکان می دهد به جای یک اقامتگاه 

تجاری، با زندگی واقعی کامپونگ آشنا شوند.

جهت کسب اطالعات بیشرت، با شامره زیر متاس بگیرید:

+6087 423 445 مرکز اطالعات گردشگری، البوان  
+6087 422 622 وزارت گردشگری مالزی - دفرت البوان  
+6087 408 741 اداره گردشگری، فرهنگ و هرن، رشکت البوان  

93
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خورشید، دریا و ماسه

مالزی که دارای آب و هوایی گرمسیری در طول سال است، یکی 
از مقصدهای برتر منطقه رو به سوی دروازه های خورشید، دریا 
 Straits( ماالکا  های  تنگه  با  غرب  از  که  مالزی  است.   ماسه  و 
of Malacca(، از رشق با جنوب دریای چین و از شامل غرب با 
دریای آندامان )Andaman Sea( احاطه شده است، دارای برخی 

از زیباترین جزایر و سواحل منطقه است.

های  زمین  از  است  گرمسیری  جزیره  صدها  زیستگاه  مالزی 
پرجمعیت گرفته تا جزیره های بکر و دست نخورده. مالزی دارای 
سواحل ماسه ای خالص و چشم اندازهای زیردریایی شگفت آور 
است، که این مناظر زمینه مناسبی را برای عالقه مندان به غواصی 
و  کداه  جواهر  لنکاوی،  کنند.   می  فراهم  اکسیژن  با  غواصی  و 
همتایی  بی  و  طبیعی  جاذبه  یونسکو،  جهانی  ژئوپارک  زیستگاه 
تنگا،  النگ  پرهنتیان،  ردانگ،  منونه  برای   - ترنگانو  جزایر  دارد. 
کاپاس و تنگول - تعدادی از شگفت انگیزترین جزایر در منطقه 
بسیار  های  آب  و  ای  ماسه  و  سفید  ساحل  ها  مایل  که  هستند 
زالل و مملو از مرجان دارند. تنها جزیره پاهانگ، تیومان، یکی از 
یهرتین دروازه های جزیره ای منطقه به شامر می رود که گنجینه 

ای از زیبایی های طبیعی و شگفتی های زیر آب است. 

به عالوه مالزی مملو از سواحل خوش منظره در امتداد سواحل 
آن، به ویژه در امتداد ساحل رشقی )East Coast( است. سواحل 
خوش منظره پاهانگ و ترنگانو از قبیل چراتینگ، تلوک چمپداک، 
تانجونگ جارا و رانتائو آبانگ دارای یک جو آرام و آرامش بخش 
دارد.  ساحلی خصوصی  پناهنگاه  و  دنج  خلیج  چندیدن  و  است 
سواحل روستایی لنکاوی از جمله تانجونگ رو )Tanjung Rhu( و 
بورائو بی )Burau Bay( محیط عالی را برای میزبانی ورزش های 
پنانگ  زیبای  و  حالیکه سواحل شاملی  در  کنند،  می  فراهم  آبی 
 Batu( باتوفرینگی  و   )Teluk Bahang( باهانگ  تلوک  قبیل  از 
محبوب  بسیار  گردشگران  و  محلی  مردم  میان  در   )Feringghi
هستند. سایر سواحل از قبیل بندر دیکسون، دسارو، تانجونگ آرو 

و دامای نیز اسرتاحتگاه های ساحلی معروفی هستند. 

بازدیدکنندگان به دالیل مختلفی به مالزی می آیند. به 
غیر از گشت و گذارهای معمول، افرادی نیز هستند که 

برای یک دلیل خاص از این کشور بازدید می کنند.  انواع 
مختلفی از تورهای تخصصی از طریق اپراتورهای تور و 

آژانس های مسافرتی عرضه می شوند. اگر شام می خواهید 
خرید کنید، ماجراجویی کنید یا به طور جدی به خود 

برسید، مالزی به شام اطمینان می دهد که متام نیازهای شام 

برآورده خواهند شد. 

مقصد نهایی

برای گذراندن 

تعطیالت در کنار 

عالیق ویژه

مالزی
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غواصی 

واقع شده  دنیا  زیردریایی  ترین محیط  غنی  مرکز  در  که  مالزی، 
است، مملو از پارک های دریایی است که هر یک چشم انداز بی 
نظیر و اکوسیسم زیردریایی فوق العاده ای دارند. برخی از بهرتین 
محل های غواصی منطقه در اینجا، به ویژه در آب های ترنگانو 

و صباح، واقع شده اند. 

پارک آبی پوالئو پایار در لنکاوی اولین و تنها رصدخانه زیردریایی 
کشور را دارد که به افرادی که منی توانند شنا کنند امکان می دهد 
در این محفظه امن از مناظر خیره کننده لذت بربند. پارک دریایی 
گونه  ترین  متنوع  ترنگانو  در   )Redang Marine Park( ردانگ 

های مرجانی و چندین محل غواصی دارد. 

در  که  ای  شده  غرق  های  کشتی  خاطر  به  البوان  دریایی  پارک 
جهانی  جنگ  از  کشتی  دو  جمله  از  دارند،  وجود  غواصی  محل 
تیگا  پوالئو  پارک   - صباح  دریایی  های  پارک  دارد.  شهرت  دوم، 
 Tunku Abdul( پارک تونکو عبدالرحمن  ،)Pulau Tiga Park(
 Turtle Islands( پشت  الک  جزایر  پارک  و   )Rahman Park
Park( - معروفرتین محل های غواصی در دنیا به شامر می روند 
که مملو است از گونه های دریایی متنوع و رنگارنگ. سایر پارک 
 Tioman Marine( تیومان  دریایی  پارک  قبیل  از  دریایی  های 
Park(، پارک دریای جوهور )Johor Marine Park( و پارک ملی 

تاالنگ-ساتانگ )Talang-Satang National Park( به یک اندازه 
مسحورکننده هستند. 

کاپاالی و  از سیپادان، مابول، الیانگ-الیانگ،  اعم   - جزایر صباح 
پارک دریایی تونکو عبدالرحمن - که دارای تنوع زیستی دریایی 
منطقه  غواصی  های  محل  بهرتین  عنوان  به  هستند،  نظیری  بی 
شهرت زیادی دارند. پوالئو سیپادان، که دقیقاً در قلب آبگیر هند 
و اقیانوس آرام واقع شده است - غنی ترین زیستگاه دریایی دنیا 
- به عنوان یکی از محل های غواصی برتر دنیا شناخته شده است. 
کاپاالی و مابول به خاطر فعالیت های »غواصی کف آب« - یک 
اصطالح غواصی برای توضیح جستجوی گونه های دریای کوچک، 

نادر و جالب - هر روز به شهرتشان افزوده می شود.

پانگکور لوت یک جزیره خصوصی و یکی از مقصدهای لوکس و 
پانگکور، سیبو،  قبیل  از  مالزی  دنیا است. سایر جزیره های  برتر 
راوا، آور به یک اندازه شگفت آور هستند، و هر یک جذابیت و 

ویژگی خاص خود را دارند. 

ماجراجویی در محیط زیست 

مالزی، که دارای شگفتی های طبیعی ارزشمندی است، یک مقصد 
گردشگری در محیط زیست معروف به شامر می رود. جنگل های 
بارانی و رسسبز و مسیرهای ناهموار کشور این منطقه را به یکی 
از بهرتین مکان ها برای ماجراجویی در محیط زیست تبدیل کرده 
است. جنگل های بارانی و گرمسیری مالزی گنجینه های طبیعی 
هستند که به خوبی از آنها حفاظت شده است. پارک های ملی به 
صورت انبوه وجود دارند، هر یک از آنها دارای تنوع باورنکردنی از 
گیاهان و جانوران و نیز چشم اندازهای طبیعی تاثیرگذار هستند، 
در  متنوع  های  ماجراجویی  برای  محل  یک  به  را  مکان  این  که 

محیط زیست تبدیل می کند. 
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تامان نگارا، پارک برتر مالزی، بزرگرتین پارک ملی این کشور و یکی 
از قدیمی ترین جنگل های بارانی در دنیا به شامر می رود، که 
بالغ بر 130 میلیون سال قدمت دارد. این مکان زیستگاه گونونگ 
ترین  طوالنی  و  مالزی،  جزیره  شبه  در  قله  ترین  مرتفع  تاهان، 

مسیر پیاده روی سایبان دار در دنیا است.  

گفته می شود پارک کینابالو در صباح - اولین محل میراث جهانی 
یونسکو در مالزی، بیش از نیمی از گونه های گلدار گیاهی دنیا 
از جمله ریفلیزیای عجیب و شگفت انگیز را در خود جای داده 
است. گونونگ کینابالو )کوه کینابالو( - یکی از مرتفع ترین قله 
ها در جنوب رشق آسیا - نیز در اینجا واقع شده است و کانون 

پارک را تشکیل می دهد. 
در خود جای  را  ملی کشور  پارک های  تعداد  بیشرتین  ساراواک 
داده است از قبیل پارک ملی گونونگ مولو که یکی دیگر از مکان 

از لحاظ  نیاه که  های میراث جهانی یونسکو است و پارک ملی 
باستان شناسی قابل توجه است. پارک ملی گونونگ مولو، زیستگاه 
مجموعه بی نظیری از غارهای آهکی و سازه های زمین شناسانه 
نام  به  دنیا،  در  شده  شناخته  غار  محفظه  بزرگرتین  دارای  نادر، 
محفظه ساراواک )Sarawak Chamber(، و طوالنی ترین مسیر 
غاری، به نام غارهای کلیر واتر )Clearwater Caves( است. پارک 
 Great( گریت  غار  های  نام  به  ملی  تاریخی  بنای  دو  نیاه  ملی 

Cave( و غار پینتد )Painted Cave( است. 
اولین  زیستگاه  کداه،  آبهای  در  گرمسیری  جزیره  یک  لنکاوی، 
ژئوپارک جهانی یونسکو در جنوب رشق آسیا است که میراث زمین 
شناسی فوق العاده ای است که قدمت آن به بیش از 500 میلیون 

سال باز می گردد.

پیاده روی ذخیره گاه های طبیعی مالزی محل بسیار  مسیرهای 
پیاده روی در جنگل هستند. رودخانه های کشور  برای  مناسبی 
رفتینگ آب  و  تفریحی رودخانه  برای کشتی های  مناسبی  محل 
سفید، با درجات مختلفی از سختی، به شامر می روند. به عالوه 
مقداری زیادی صخره و دیواره های سنگی وجود دارند که رضایت 
سنگ نوردان را جلب می کنند. افرادی که به دنبال ماجراجویی 
های بیشرت هستند، می توانند از قله های چالش انگیز گونونگ 

کینابالو، گونونگ تاهان و گونونگ مولو باال بروند. 

مسیرهای دشوار و ناهموار کشور نیز محل های مناسبی را برای 
سفرهای اکتشافی با اتومبیل های 4WD و دوچرخه سواری در کوه 
فراهم می کنند. با وجود تعداد زیادی غارهای آهکی چشمگیر و 
جذاب، هر روز به محبوبیت غارنوردی یا مطالعه غارها در مالزی 

افزوده می شود. جنگل های بارانی مناطق گرمسیری رسسبز مالزی 
و موقعیت مسیرهای مهاجرتی اسرتالزی نیز فرصت های خوبی را 

برای متاشای پرندگان فراهم می کنند.

فرهنگ و میراث فرهنگی 

میراثی  و  فرهنگ های مختلف  از  غنی  ای  فرشینه  دارای  مالزی 
است که به خوبی از آنها حفاظت شده است. جمعیت این کشور 
ترکیبی از پیشینه های قومی مختلف است، که آمیخته ای دلربا از 
غذاها، صنایع دستی، سنت ها و معامری را گرد هم آورده است.

میراث فرهنگی متنوع مالزی در رسوم، عاداب اجتامعی، فعالیت 
های تفریحی، صنایع دستی، غذاها، موسیقی و سایر رسگرمی های 
کشور مشهود است. بازمانده های گذشته به شکل ساختامن های 
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میراث فرهنگی، مکان های تاریخ و نیز آثار باستانی تا به امروز 
در رسارس مالزی به چشم می خورند - و یادآور تاریخ درخشان و 
رنگین این کشور هستند. شهرهای جورج تاون و مالکا نوعی موزه 
های  ساختامن  و  روند،  می  شامر  به  متنوع  موضوعات  با  زنده 
میراث فرهنگی محافظت شده و مکان های تاریخی آنها موجب 
شده است در سال 2000 لقب معترب شهر میراث جهانی یونسکو 

را به خود اختصاص بدهند.

مالزی که به خاطر خوراکی های خوشمره و متنوع آن در رسارس 
جهان شهرت دارد، بهشت غایی در رابطه با غذا و خوارکی به شامر 
شده  موجب  آن  چندفرهنگی  و  اجتامعی  انداز  چشم  رود.  می 
است روی یک میز غذاخوری خوراکی هایی به سبک های مختلف 
و آرایه هایی غیر قابل مقاومت، از دستور پخت هایی که از لحاظ 
زمانی آزموده شده اند و چندین نسل دست به دست گشته اند 
به غذاهای  بوی جالبی  و  تلفیقی که طعم  تا نسخه های  گرفته 
ایالت  هر  عالوه،  به  باشند.  داشته  وجود  بخشند،  می  کالسیک 
غذاهای مخصوص خود را دارد، که باعث می شود غذاخوردن در 

اینجا در اصل نوعی ماجراجویی محسوب شود.

صنعتگری ظریف یکی از بزرگرتین میراث فرهنگی مالزی به شامر 
می رود. این کارهای هرنی که بسیار با کیفیت و دقیق هستند، 
بسیار طرفدار دارند و مجموعه های بی نظیری را ایجاد می کنند. 
با دست  باتیکی که  سانگ کت های دستباف زیبا و پارچه های 
این  محبوب  های  سوغاتی  جمله  از  همچنان  اند  شده  طراحی 

منطقه به شامر می روند، در حالیکه کارهای چوبی و جواهرات 
روند.  می  شامر  به  دنیا  در  کارها  ظریفرتین  از  یکی  کشور  این 
فلز  با  دستی  کارهای  آلی،  مواد  از  زیورآالت  ساخت  سفالگری، 
نیز   )Nyonya kebaya( کبایا  نیونیا  قبیل  از  سنتی  لباس های  و 

طرفداران زیادی دارند.

خانواده  یک  کنار  در  مالزی،  خانگی  اقامتگاه  برنامه  طریق  از 
و  کنید  اقامت  ای  قبیله  خانه  یک  یا  ماالی  کامپونگ  در  میزبان 
با فرهنگ اصیل، محلی و منحرص به فرد این منطقه آشنا شوید. 
درباره سبک زندگی و رسوم آنها بیشرت بدانید، و در فعالیت های 
محلی و متنوع آنها از قبیل بازی های سنتی و اجراهای فرهنگی، 

رشکت کنید.

مناسبت ها و جشنواره ها

سطح  در  های  مناسبت  از  بسیاری  میزبان  مالزی  سال  طول  در 
جهانی است. مناسبت های بین املللی و پرطرفدار از جمله جایزه 
بزرگ فرمول یک )Formula One Grand Prix(، موتو جی پی 
 International( اژدها  قایق  املللی  بین  جشنواره   ،)Moto GP(
Dragon Boat Festival(، منایشگاه بین املللی دریانوردی و هوا 
 Le Tour de( لنکاوی  دو  تور  ال  و   )LIMA( لنکاوی  فضای  و 

Langkawi( جایی برای مالزی را در نقشه جهانی باز کرده اند.

 Hari Raya( از قبیل هاری رایا عید فطر مناسبت های مذهبی 
 ،)Chinese New Year( ها  چینی  جدید  سال   ،)Aidilfitri
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دیپاوالی )Deepavali( و کریسمس در سطح کشور جشن گرفته 
می شوند، و سنت دیرینه باز کردن خانه ها رو به افراد به شور 
و نشاط این جشن ها می افزاید. تایپوسام )Thaipusam( یکی 
دیگر از مناسبت های مذهبی در مقیاس یزرگ است که هر سال 
توجه زیادی را به خود جلب می کند. هر روزی که قرص ماه کامل 
است هزاران طرفدار و متاشاچیان کنجکاو در دهمین ماه فرخنده 
تامیل تایلندی، در غارهای باتو )Batu Caves( جمع می شوند و 
ایجاد می کنند و در یک حرکت  از طرفداران  صفوف رنگارنگی 
منایشی پرشور برای منایش ایامن و ایثار تزلزل ناپذیر، کاوادی را به 

سمت غار معبد )Temple Cave( حمل می کنند. 

دایاک  گاوای  جشنواره  قبیل  از  فرهنگی  های  جشنواره  سایر 
)GawaiDayak Festival( - یک جشنواره بزرگ برداشت محصول 
که افراد بومی صباح و ساراواک آن را جشن می گیرند - جشنواره 
 Tadau( کاماتان  تادائو  و   )Mooncake Festival( کیک  مون 

Kaamatan( به یک اندازه پر جنب و جوش و محبوب هستند.

ورزش و فعالیت ها 

مالزی که یک مقصد گلف بازی مشهور است، صدها زمین گلف 
زمین  این  از  بسیاری  اند.  شده  پخش  کشور  در رسارس  که  دارد 
ها مطابق با استانداردهای بین املللی ساخته شده اند و محیط 
های متنوعی - اعم از کنار ساحل، روی تپه ها، در قلب شهر یا 
تجربه  دارند که موجب می شود شام   - بارانی  در وسط جنگل 
منحرص به فردی از بازی گلف داشته باشید. برخی از این زمین 
ها را نام آورترین افراد دنیا از جمله جک نیکالس، آرنولد پاملر و 

گرگ نورمن طراحی کرده اند. اگر می خواهید تجربه گلف بازی 
غیرمعمول تری داشته باشید، گلف بازی در شب را امتحان کنید. 

مالزی در حال حارض دارد به یک مقصد مشهور برای ورزش های 
سوارکاری نیز تبدیل می شود. با وجود تعداد زیادی کالب ها و 

مراکز سوارکاری و در رسارس کشور،
اسب سواری نه تنها یک فعالیت تفریحی محبوب، بلکه یک روش 
جالب برای متاشای مناطق مختلف کشور به شامر می رود. آب 

امتداد سواحل مالزی و در اطراف جزایر آن محل  آرام در  های 
بسیار مناسبی برای انواع ورزش های آبی است. با وجود تعدادی 
ضامنت  و  قایقرانی  کامل  امکانات  که  کشور  اطراف  در  اسکله 
لنگرگاه امن ارائه می دهند، قایقرانی به رسعت جای خود را در 
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بین فعالیت های ماجراجویانه باز می کند.
 

سواری،  کایاک  اسکی،  قبیل جت  از  تفریحی  های  فعالیت  سایر 
چرتبازی و موج سواری نیز بسیار محبوب هستند. آب های بسیار 
پرجمعیت مالزی نیز مکان محبوبی برای ماهیگیری و دوستداران 
ماهیگیری به شامر می روند.  سواحل صباح و ساراواک زیستگاه 
بهرتین گونه های آب آبی کشور هستند، در حالیکه جزیره البوان 
در نزدیکی مناطق اصلی ماهیگیری واقع شده است. مجتمع بین 
 The Labuan International( املللی ورزش های دریایی البوان
Sea Sports Complex( یک محل هیجان آور برای عالقه مندان 
از  مهمی  های  مناسبت  ساله  هر  که  است  آبی  های  ورزش  به 
 Cross Channel Swimming( قبیل مسابقه شنای کراس کانال
 IGFA )IGFA ماهیگیری  املللی  بین  مسابقات   ،)Challenge
International Fishing Tournament( و مسابقه کایاک سواری 
جزیره راند )Round Island Kayak Challenge(، در انجا برگزار 

می شوند.

خرید
 

بهشت خرید  را  مالزی  افرادی  از خرید می شود،  وقتی صحبت 
کم،  یا  زیاد  از  اعم  باشد،  که  چقدر  هر  شام  بودجه  نامند.  می 
می توانید هر آنچه را که دلتان می خواهد، اینجا پیدا کنید. به 
 1Malaysia Mega Sale( مالزی1  بزرگ  فروش  کارناوال  عالوه، 
 ،)1Malaysia GP Sale( مالزی1  العاده  Carnival(، حراج فوق 
حراج پایان سال مالزیM-YES( 1( و جشنواره بین املللی کفش 
ساله  هر   )1Malaysia International Shoe Festival( مالزی1 
میزبان شام است و هر جا که بروید خریدها و فروش های فوق 

العاده ای را به شام عرضه می کند.
شام می توانید مجتمع های خرید بزرگ و بازارهای مد را که در 
شهرهای  در  اند،  شده  جمع  سقف  یک  زیر  در  چیز  همه  آنجا 
بیتانگ،  بیابید. مناطقی مانند بوکیت  اصلی، به ویژه کواالالمپور 
KLCC، و بانگسار مناطق خرید مشهوری هستند که همه چیز از 

برچسب های طراحی گرفته تا لوازم جانبی کامپیوتر را عرضه می 
کنند. این مراکز نه تنها طبقات خرده فروشی دارند، بلکه مجموعه 
ای از گزینه های غذاخوری و رسگرمی را از بولینگ گرفته تا سینام 

در خود جای داده اند.
خرید معاف از گمرک در جزایر تیومان، لنکاوی و نیز در امتداد 
مرز تایلند - مالزی و در فرودگاه ها در دسرتس شام است. افرادی 
که به دنبال صنایع دستی سنتی و سوغاتی های بومی می گردند، 
می توانند این اجناس را در مراکز صنایع دستی در رسارس کشور 
بیابند. بازارهای روازنه و شبانه محلی - از قبیل محله چینی ها 



100101 100

در  پایانگ  پاسار  و  کواالالمپور،  در  مرکزی(  )بازار  سنی  پاسار  و 
ترنگانو - مکان های بی نظیری برای چانه زنی و خریدهای فوق 

العاده هستند. 

اسپا و تندرستی
 

در جزیره گرمسیری مالزی یا در مرکز شهر آن برترین اسپاهای دنیا 
وجود دارند. جایگاه مالزی به عنوان یکی از مقصدهای برتر اسپا، 
با وجود محیط گرمسیری و ایده آل و امکاناتی در سطح جهانی، 

به شدت در رسارس جهان در حال شناخته شدن است. 

بسیاری اسپا وجود دارند که انواع مختلفی از درمان های موجود 
اسپاهای روزانه و اسپاهای موجود  ارائه می دهند.  را  در کشور 
در هتل یا اسرتاحتگاه رایج ترین انواع اسپا در اینجا هستند، در 
حالیکه به رسعت دارد به محبوبیت اسپاهای اقامتی و اسپاهای 
پزشکی افزوده می شود.  درمان ها اصوالً منشا آسیایی دارند، از 
بالیایی.  و  چاینیز(  )اسرتیتز  پراناکان  ماالیی، چینی، هندی،  قبیل 
منوی اسپا که درمانگرهای آموزش دیده آنها را ارائه می دهند، به 
طور عمده از گیاهانی که در این کشور رشد می کنند و مواد اولیه 

ای که به طور محلی تولید می شوند تشکیل می شود. بسیاری از 
اسپاها، به ویژه اسپاهای تاسیس شده، بسته های اسپای متفاوت 
و یک محدوده کاملی از روش های درمانی را ارائه می دهند که 

مانیکور، صورت،  پدیکور،  بدن، درمان مو،  از ماساژ متام  عبارتند 
سونا و حامم بخار، پیچیدن بدن، حامم گل و اسکراب های بدن.  
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کنفرانس ها و منایشگاه ها )MICE( هستند.

)MM2H( مالزی خانه دوم من
شهروندان  پذیرای   )MM2H( من  دوم  خانه  مالزی  برنامه 
کشورهایی است که از نظر مالزی و رصف نظر از نژاد و جنسیت 
به رسمیت شناخته شده اند، و به آنها امکان می دهد تا هر زمان 
به رشکت  بربند.  لذت  مالزی  در  خود  تعطیالت  از  بخواهند  که 
کنندگان موفق یک مجوز بازدید اجتامعی با چند بار اجازه ورود 
و قابل متدید اعطا می شود، که به آنها امکان می دهد همراه 
با همسان، فرزندان مجرد زیر 21 سال و والدین باالی 60 سال 

خود بیایند. 

تحصیالت
مالزی یک نظام آموزشی بسیار توسعه یافته، با موسسات آموزشی 
تا دانشکده هایی که  املللی گرفته  بین  از مدارس  با کیفیت دارد 
شعبه دانشگاه های بین املللی هستند. در این موسسات عمدتاً از 
زبان انگلیسی به عنوان وسیله ارتباطی استفاده می شود. تعدادی 
املللی  بین  نهادهای  همکاری  با  نیز  عالی  آموزش  موسسات  از 
تاسیس شده برنامه های دوتایی ارائه می کنند. این کشور گزینه 
های تحصیلی متنوع و مدارک معترب در سطح بین املللی ارائه می 
کند، از دوره های آموزش زبان کوتاه مدت تا مدارک فوق لیسانس. 

کسب و کار
مالزی، با آب و هوای گرمسیری و چشم اندازهای طبیعی و زیبا 
همراه با محیط سیاسی با ثبات و امکانات پیرشفته، مقصد مناسبی 
و محبوبی برای مسافران تجاری است. هتل ها و مراکز کنوانسیون 
مجهز به امکانات کامل MICE به وفور در رسارس کشور یافت می 
شوند. مکان های متنوع در محیط های مختلف موجود هستند - 
نزدیک به ساحل، داخل شهر، یا در ارتفاعات - به عالوه گزینه های 
دیگری از جمله مناسبت های موضوعی و بازی های رشکتی وجود 

دارند، که عنرص رسگرمی و هیجان را به این ترکیب می افزاید. 

سایر موارد 
 

مالزی به دالیل زیادی به عنوان یک مقصد محبوب توجه افراد را به خود جلب می کند. استاندارد خدمات و امکانات در مالزی اگر 
بهرت از ملت های توسعه یافته تر نباشد با آنها مساوی است با این تفاوت که هزینه این خدمات در مالزی بسیار کمرت است؛ از این 
رو مالزی گزینه مناسبی برای افرادی است که به دنبال محیطی خلوت و دنج در کشورهای خارجی، مراقبت های بهداشتی با کیفیت 

و تحصیالت، و نیز امکانات برای برگزاری جلسات، مناسبت ها، 
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شامره تلفن های مفید
وب سایت شامره تلفن.  ترشیح  خط تلفن رایگان 

www.tourismmalaysia.gov.my  +603 8891 8000  1 300 88 5050 گردشگری مالزی 
+603 9235 4848/ مرکز گردشگری مالزی  

www.matic.gov.my  +603 9235 4800    
www.imi.gov.my  +6038880 1000   Immigration Department of Malaysia

رشایط اضطراری
+6032149 6590/   Kuala Lumpur Tourist Police
+6032149 6593    

999   Ambulance/Police
994   Fire and Rescue Department

پرسش هایی درباره سفر

www.stesensentral.com   +60327738888   KL Sentral Station
+60327738899    

www.klia.com.my   +6038776 2000    Kuala Lumpur International Airport
اطالعات  

+603 8777 8888/ پایانه حمل و نقل کم هزینه  
www.lcct.com.my   +603 8777 6777    

خطوط هوایی

www.malaysiaairlines.com  +603 7843 3000  1 300 88 3000  Malaysia Airlines 
www.airasia.com  +600 85 9999       AirAsia

www.fireflyz.com.my  +603 7845 4543 فایرفالی  

حمل و نقل

www.transnasional.com.my   1 300 88 8582 خدمات اتوبورسانی ترانس ناسیونال  
+6034043 8984       Hentian Putra
+6036201 4970       Hentian Duta

www.ktmb.com.my   +6032263 1111/  1 300 88 5862  Keretapi Tanah Melayu )Malayan Railway(
 +6032267 1200    

www.kliaekspres.com   +6032267 8088/   KLIA Ekspres/KLIA Transit
  +6032267 8000    

www.myrapid.com.my   +603 7885 2585   MyRapid
 

www.hertz.com   +603 7718 1266/  1 800 88 3086  Hertz Rent-A-Car
 +603 2715 8383    

www.avis.com.my   +603 7628 2300/  1 800 88 2847  Avis Rent-A-Car 
+603 7628 2317/    
 +603 7628 2318/19    

www.comfortcab.com.my   +6038024 2727   Comfort Taxi 
www.iprac.com   +6032287 4118/   Insas Pacific Rent-A-Car

 +6032287 4119    
+6039221 4241   KL Taxi 

www.publiccab.com   +6036259 2020   Public Cab
+6039221 7600   Radio Cab
+603 9057 5757/   Sunlight Radio Taxi
+603 9057 1111    

لیموزین فرودگاه بین املللی کواالالمپور  
www.airportlimo.my   +603 9223 8080/  1 300 88 8989 مرکز رزرو   

+603 8787 3030    
 +6038787 3678   KLIA Counter  
+603 2096 2333/   LCCT تاکسی رسویس فرودگاه
+603 2070 1111    

کارت های اعتباری
www.amexmalaysia.com.my   1 800 88 9559   American Express
www.dinersclub.com.my   +6032730 3388    Diners Club

www.mastercard.com    1 800 80 4594 اینرتنشنال مسرت کارت  
www.visa-asia.com    1 800 80 2997 اینرتنشنال ویزا 

سایر موارد
 www.sabahtourism.com  +6088 212 121   Sabah Tourism Board

www.sarawaktourism.com  +6082 423 600   Sarawak Tourism Board   
 www.sepangcircuit.com.my  +603 8778 2200   Sepang International Circuit

 www.starcruises.com  +603 2302 1288   Star Cruises
 www.hotels.org.my  +603 4251 8477   Malaysian Association of Hotels )MAH(

انجمن تورهای مالزی      
www.matta.org.my   +603 9222 1155 و آژانس های مسافرتی  

 www.mns.my  +603 2287 9422   Malaysian Nature Society
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 خوش آمدید  سالمات داتانگ  

  )Selamat pagi( صبح بخیر  سالمات پاگی 

  )Selamat malam( سالمت ماالم  شب بخیر 

  )Terima kasih( متشکرم  تریام کاسیه 

  )Sama sama( خواهش می کنم  ساما ساما 

  )Selamat jalan( خداحافظ   سالمت جاالن 

)?Apa khabar( آپا خرب؟ حال شام چطور است؟  

  )Khabar baik( خوب هستم  خرب بایک 

  )Minta maaf( متاسفم  مینتا ماف 

  )Nasi( برنج  ناسی 

  )Sayur( سبزیجات   سایور 

  )Daging( گوشت   داگینگ 

  )Ikan( ماهی   ایکان 

  )Pantai( ساحل   پانتای 

  )Laut( دریا   لوت 

  )Gunung( کوه   گونونگ 

  )Bukit( تپه   بوکیت 

  )Gua( غار   گوا 

  )Tasik( دریاچه   تاسیک 

  )Jalan( جاده   جاالن 

نکاتی برای گردشگران 

اطالعات محلی 

به زبان ماالیی صحبت کنید

هنگام ورود به خانه ها یا مکان های مقدس از قبیل مساجد    •
و معابد، باید همیشه کفش های خود را در بیاورید. در 
برای خانم ها وجود دارد.  اکرث مساجد روپوش و رورسی 
عکس برداری در مکان های مقدس معموالً مجاز است امام 

بهرت است ابتدا اجازه بگیرید.

هنگام بازدید از یک دهکده محلی، لطفاً به رسوم و سنت    •
های محلی احرتام بگذارید.

هنگام نشسنت روی زمین، آقایان باید چهار زانو بنشینند و    •
خانم ها معموالً پاهای خود را به طرف راست جمع کنند.

از  سبابه  انگشت  جای  به  است  بهرت  کردن،  اشاره  هنگام    •
دیگر  انگشت  که چهار  کنند طوری  استفاده  شست خود 

زیر آن تا شوند.

راست  دست  از  کنید  سعی  چیزی،  دادن  یا  گرفنت  برای    •
استفاده کنید.

همیشه وقتی در خانه فردی هستید، قبل از عکس برداری    •
اجازه بگیرید. 

نوشیدنی های  یا  بزرگ مسلامنان کشور مرشوب  جمعیت    •
الکلی مرصف منی کنند.

آب و هوا معموالً گرم است و گاهی اوقات باران سیالبی می    •

آید. پوشیدن لباس های پنبه ای، کفش های الستیکی و 
کاله آفتابی بهرتین گزینه است.

آنها  به  کنید،  می  رشکت  عمومی  های  جشن  در  وقتی    •
احرتام بگذارید.

را  کرایه  قبل  از  است  بهرت  تاکسی، همیشه  هنگام گرفنت    •
مشخص کنید.

به  و  هستند  ای  شده  محافظت  مناطق  ملی  های  پارک    •
بر  حاکم  قوانین سخت  شود  می  توصیه  بازدیدکنندگان 
عکس  جز  به  چیزی  هیچ  کنند.  رعایت  را  مناطق  این 
برندارید و هیچ چیزی به جز رد پا جا نگذارید. هزینه 
حفاظت از یک پارک ملی هنگام ورود اعامل خواهد شد.

اکترب و  بین  بادهای موسمی  ممکن است در طول فصل    •
بازدیدکنندگان توصیه می  به  باشد.  فوریه دریا طوفانی 
در  کودکان  اگر  ویژه  به  هستند،  ساحل  در  وقتی  شود 
ساحلی  های  اسرتاحتگاه  کنند.  احتیاط  هستند،  ساحل 
تاسیس شده در طول این فصل دایر هستند اما کلبه های 

کوچک تر در جزایر ممکن است تعطیل باشند.

  )Bas( اتوبوس    باس 

  )Teksi( تاکسی     تکسی 

 قطار      کرتاپی/ترن

 پرواز      کاپال تربانگ  

 لطفاً   سیال / تولونگ  

  )Tolong( کمک  تولونگ 

  )Awas( توجه  آواس 

  )Masuk( ورودی   ماسوک 

  )Keluar( خروج  کلوار 

)Tandas( تانداس اتاق اسرتاحت 
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کشور 
فدراسیون مالزی از شبه جزیره مالزی تشکیل می شود، 

که از حداکرث 
و  صباح  ایاالت  نیز  و  فدرال  منطقه  سه  ایالت،   11

ساراواک واقع در بورنئو ساخته شده است.
 

پایتخت
کواالالمپور 

 
موقعیت جغرافیایی 

از شامل خط  درجه   7 تا   2 در  که  مالزی  جزیره  شبه 
چین  دریای  جنوب  طریق  از  است،  شده  واقع  استوا 
جزیره  شبه  این  است.  جدا شده  ساراواک  و  از صباح 
حالیکه  در  دارد،  تایلند  با  مشرتک  مرز  یک  شامل  از 
همسایه جنوبی آن سنگاپور است.  صباح و ساراواک 
با  ساراواک  حالیکه  در  دارند  مشرتک  مرز  اندونزی  با 

برونئی دارالسالم نیز مرز مشرتک دارد. 

مساحت 
329,758 کیلومرت مربع 

 
جمعیت 

28 میلیون 
 

مردم 
ماالیی ها حدود %57 از جمعیت، و چینی ها، هندی 
ها و سایر گروه های قومی مابقی جمعیت را تشکیل 

می دهند. 

زبان 
زبان  با  اما  است  ملی  زبان  )ماالیی(  مالزی  باهاسا 
انگلیسی به طور گسرتده ای صحبت می شود.  مردم 
نیز صحبت  و گویش های مختلف  زبان ها  به  مالزی 

می کنند. 
 

دین 
اسالم دین رسمی کشور است اما سایر دین ها نیز می 

توانند آزادانه تبلیغ شوند.

دولت 
مرشوطه  سلطنت  و  پارملانی  دموکراسی  مالزی  در 

حکم فرما است. رئیس کشور یانگ دی-پرتوان آگونگ 
رئیس دولت نخست  و   )Yang di-Pertuan Agong(
قانونگذاری  دارای یک سیستم  این کشور  است.  وزیر 

محلی است.
 

آب و هوا 
مالزی آب و هوای گرمسیری دارد و هوا در متام طول 
سال گرم است.  درجه حرارت بین 21 درجه سانتیگراد 
تا 32 درجه سانتیگراد است و میزان بارندگی ساالنه بین 

2000 میلی مرت تا 2500 میلی مرت متغیر است. 
 

مشخصات اقتصادی 
تولید بزرگرتین بخش اقتصادی مالزی است در حالیکه 
خرما،  روغن  نفت،  مانند  اصلی  کاالهای  و  گردشگری 
الستیک طبیعی و چوب سهم عمده ای در اقتصاد این 

کشور دارند.  
 

رشایط ورود به کشور 
یا  معترب  گذرنامه  یک  دارای  باید  بازدیدکنندگان 
از مدت  بیشرت  ماه  اعتبار حداقل شش  با  مدرک سفر 
برای  کشورها  اکرث  شهروندان  باشند.  موردنظر  بازدید 
بازدیدهای اجتامعی یا کاری به ویزا نیاز ندارند.  جهت 
کسب اطالعات بیشرت، لطفاً به نزدیکرتین سفارت مالزی 
با آنجا متاس  یا  یا دفرت گردشگری مالزی مراجعه کنید 

بگیرید. 
 

واحد پولی 
 RM واحد پول این کشور رینگیت مالزی است، که با
نشان داده می شود.  ارزهای خارجی را می توانید در 

بانک ها یا رصافی ها به ارز مالزی تبدیل کنید. 
 

ساعات بانکی 
باز  جمعه  تا  دوشنبه  از  ها  ایالت  اکرث  در  ها  بانک 
هستند. ساعات کاری معموالً از 9.15 صبح تا 4.30 بعد 
باز  نیز  شنبه  روزهای  شعب  از  برخی  است.  ظهر  از 
هستند یا در آخر هفته ساعات کاری خود را بیشرت می 
جمعه  روزهای  ها  بانک  ترنگانو،  و  کالنتان  در  کنند. 
بیشرت  جزئیات  کسب  جهت  هستند.  تعطیل  شنبه  و 
کنید.  رجوع  مربوطه  های  بانک  های  سایت  وب  به 
خدمات بانکداری آنالین نیز از سوی اکرث بانک ها ارائه 

می شوند. 

مالزی در یک نگاه
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 دفاتر پستی
و  یکشنبه  روزهای  جز  به  روز  هر  پستی  دفاتر  اکرث 
ظهر  از  بعد   5 تا   8.30 ساعت  از  عمومی  تعطیالت 
پستی  دفاتر  ترنگانو،  و  کالنتان  کداه،  در  باز هستند. 

روزهای جمعه و تعطیالت عمومی بسته هستند.
 

روزهای کاری
دفاتر دولتی در متام ایالت ها، به غیر از کداه، کالنتان 
و ترنگانو، پنج روز کاری، از دوشنبه تا جمعه، دارند. 
برخی از رشکت های خصوص روزهای شنبه برای نیمی 
و  کالنتان  کداه،  در  دولتی  دفاتر  هستند.  باز  روز  از 
ترنگانو از یکشنبه و پنج شنبه باز هستند. این دفاتر در 

روزهای جمعه و شنبه تعطیل می باشند.    

ساعت 
ساعت استاندارد مالزی هشت ساعت از GMT و 16 
جلو  آمریکا  آرام  اقیانوس  استاندارد  وقت  از  ساعت 

است. 
 

برق 
 -  220 استفاده می شود  مالزی  در رسارس  که  ولتاژی 
240 ولت AC، در 50 سیکل در ثانیه است. در اینجا 
از دوشاخه و پریز مربع و 3 پین دار استاندارد استفاده 

می شود.
 

سیستم اندازه گیری 
مالزی از سیستم مرتیک استفاده می کند. 

  
مخابرات و ارتباطات 

مالزی از طریق تلفن، فکس و اینرتنت در سطح کشوی 
و بین املللی ارتباط دارد. اکرث هتل ها دارای خدمات 
تلفنی شامره گیری بین املللی مستقیم )IDD( و اتصال 

اینرتنت Wi-fi هستند. 
 

رسیدن به مالزی
راه اصلی ورود به مالزی فرودگاه بین املللی کواالالمپور 
 50 در  تقریباً  که  است،  سپانگ  در  واقع   )KLIA(
فرودگاه  سایر  دارد.  قرار  کواالالمپور  جنوب  کیلومرتی 
های بین املللی اصلی که نقاط ورود به کشور هستند 
و  کینابالو  کوتا  کوچینگ،  بهرو،  جوهور  پنانگ،  در 
جزیره لنکاوی واقع شده اند. مالزی دو پایانه حمل و 

نقل ارزان قیمت )LCCT( دارد، که در سپانگ و کوتا 
کینابالو واقع شده اند. 

بیش از 40 رشکت هواپیامیی بین املللی به داخل کشور 
پرواز می کنند در حالیکه رشکت هواپیامیی ملی مالزی 
)Malaysia Airlines( دارای یک شبکه جهانی است که 
در شش قاره گسرتده شده است. این رشکت هواپیامیی 
یکی از اعضای متام عیار وان ورلد )oneworld(، یکی 
از سه اتحادیه رشکت هواپیامیی برتر جهان، است. این 
رشکت حامل ملی توسط رشکت های فرعی، فایرفالی 
)Firefly(، و رشکت هواپیامیی مقرون به رصفه، ایرآسیا 
)AirAsia(، اداره می شود.  مکان اصلی ورود به کشور 
که  است   )Port Klang( کالنگ  بندر  دریا  طریق  از 
حدود 50 کیلوکرت از کواالالمپور فاصله دارد. به عالوه 
از طریق قطار و جاده نیز می توان از سنگاپور و تایلند 

به مالزی دسرتسی پیدا کرد. 

بازدید از اطراف
دارد  عالی  بسیار  داخلی  هوایی  های  لینک  مالزی 
 Malaysia( مالزی  هوایی  خطوط  را  آن  خدمات  که 
ایرآسیا  جمله  از  حامل  های  رشکت  نیز  و   )Airlines
و فایرفالی ارائه می دهند. این کشور سیستم حمل و 
نقل عمومی بسیار پیرشفته و کارآمدی دارد که در آن 

از اتوبوس، تاکسی و قطار استفاده می شود.
 

اقامت
در مالزی طیف گسرتده ای از اقامتگاه ها با نرخ های 
دار،  ستاره  املللیو  بین  های  هتل  دارد.  وجود  رقابتی 
هتل های تفریحی، اسرتاحتگاه های ساحلی، کلبه ها، 
خوابگاه های جوانان و آپارمتان های گروهی برخی از 

انواع اقامتگاه های موجود در مالزی هستند.
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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.tourismmalaysia.gov.my TOURISM MALAYSIA OFFICES
STATE OFFICES
JOHOR
No. 50C, 1st Floor, Bangunan KPMNJ
Jalan Segget, 80000 Johor Bahru, Johor
Tel: 07-222 3590 / 3591
Fax: 07-223 5502
E-mail: mtpbjhb@tourism.gov.my

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

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

MELAKA
Lot 02, Ground Floor 
Bangunan Lembaga Tabung Haji 
Jalan Banda Kaba, 75000 Melaka 
Tel: 606 288 3304 / 3785 / 1549
Fax: 606 286 9804 
E-mail: mtpb.melaka@tourism.gov.my

NEGERI SEMBILAN
1st Floor, Seremban Plaza 
Jalan Dato’ Muda Linggi
70100 Seremban, Negeri Sembilan 
Tel: 606 763 5388 / 762 2388 / 4488 
Fax: 606 763 8428
E-mail: mtpb.negerisembilan@tourism.gov.my

PAHANG
Lot G.01, Mahkota Square
Jalan Mahkota, 25000 Kuantan, Pahang 
Tel: 609 517 7111 / 7112 / 7115
Fax: 609 517 7114 
E-mail: mtpb.pahang@tourism.gov.my

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

PERAK
No. 12, Medan Istana 2 
Bandar Ipoh Raya, 30000 Ipoh, Perak 
Tel: 605 255 9962 / 2772 / 1012
Fax: 605 253 2194 
E-mail: mtpbperak@tourism.gov.my

PERLIS
No 19, Ground Floor, Jalan Pengkalan Indah
Pengkalan Asam, 01000 Kangar, Perlis 
Tel: 604 978 1235 / 1213 • Fax: 604 978 1143 
E-mail: mtpb.perlis@tourism.gov.my

SABAH
Lot 1-0-7, Ground Floor, Block 1 
Lorong Api-Api 1, Api-Api Center 
88000 Kota Kinabalu, Sabah 
Tel: 6088 211 732 / 248 698 / 242 064 
Fax: 6088 241 764
E-mail: mtpbbki@tourism.gov.my

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

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

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

OVERSEAS OFFICES
AUSTRALIA
Perth
Ground Floor, 56 William Street 
Perth WA 6000, Australia 
Tel: 00 61 8 9481 0400 • Fax: 00 61 8 9321 1421 
E-mail: mtpb.perth@tourism.gov.my /
              tourmal@iinet.net.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

Sydney 
Level 2, 171 Clarence Street 
Sydney NSW 2000, Australia 
Tel: 00 61 2 9299 4441 • Fax: 00 61 2 9262 2026 
E-mail: malaysia@malaysiatourism.com.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

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

CANADA
1590-1111, West Georgia Street 
Vancouver, British Columbia
Canada V6E 4M3 
Tel: 00 1 60 4689 8899 • Fax: 00 1 60 4689 8804 
E-mail: mtpb.vancouver@tourism.gov.my /
              info@tourismmalaysia.ca 
Website: www.tourismmalaysia.ca

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 ext 201 / 205 / 206 / 207 
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: mtpb.frankfurt@tourism.gov.my /
              info@tourismmalaysia.de 
Website: www.tourismmalaysia.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 
Regus, The Hague Equinox 
3rd Floor, Jan Pieterszoon Coenstraat 7 
2595 WP Den Haag, Netherlands 
Tel: 00 31 70 799 9172 / 9173 
Fax: 00 31 70 799 9370 
E-mail: mail@tourism-malaysia.nl

NEW ZEALAND
Auckland
Level 10, DLA Phillips Fox Tower
205-209, Queen Street 
Auckland 1010, New Zealand
Tel: 00 64 9 309 6290 • Fax: 00 64 9 309 6292
Website: www.tourismmalaysia.co.nz

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

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

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

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

SOUTH AFRICA
Johannesburg
1st Floor, Building 5
Commerce Square 
39, Rivonia Road, Sandhurst
Johannesburg, South Africa 
Tel: 00 27 11 268 0292 / 0295
Fax: 00 27 11 268 0296 
E-mail: mtpb.johannesburg@tourism.gov.my

SWEDEN
Stockholm
Klarabergsgatan 35, 2tr, Box 131 
Stockholm 10122, Sweden 
Tel: 00 46 8 249 900 • Fax: 00 46 8 242 324 
E-mail: mtpb.stockholm@tourism.gov.my 
Website: www.malaysia.se

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

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

Phuket
98/2 Sino South Building, Krabi Road 
Amphur Muang
Phuket, 83000 Thailand 
Tel: 00 667 622 0192 / 0193 
Fax: 00 667 622 0196 
E-mail : mtpb.phuket@tourism.gov.my / 
               tmphuket@gmail.com

TURKEY
Istanbul 
Harman Sokak
Hamanci Giz Plaza, No.5, Floor:20
34393 Esentepe, Sisli
Istanbul, Turkey
Tel : 00 902 12 284 4436
Fax: 00 902 12 284 4437

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

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

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

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

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

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

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.6, Changizi St., Alef St.
Mahmoodieh St., Tehran, Iran
P.O.Box 1986673654  
Tel: 0098 21 2621 9055 / 9056
Fax: 0098 21 2204 6628

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

KAZAKHSTAN
Almaty
c/o Embassy of Malaysia 
9A Rubinshtein Str., 050051 Almaty 
Republic of Kazakhstan 
Tel: 00 7 727 333 4485 / 4487
Fax: 00 7 727 837 0333

LAOS
Vientiane
c/o Embassy of Malaysia 
23 Sing Ha Rd, Phonexay
P.O.Box 789, Vientiane, Lao P.D.R 
Tel: 00 85 6 2141 4205 / 4206 
Fax: 00 85 6 2141 4201 
E-mail: mtpb.laos@tourism.gov.my /
           mtpbvte_laos@yahoo.com

VIETNAM
Ho Chi Minh City
Consulate General of Malaysia 
(Tourism Malaysia O�ce) 
Mezzanine Floor, Pasteur Tower
139 Pasteur Street
District 3, Ho Chi Minh City 
Socialist Republic of Vietnam
Tel: 00 848 3825 8011 / 8036
Fax: 00 848 3825 8037 
E-mail: mtpb.hochiminh@tourism.gov.my
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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.tourismmalaysia.gov.my TOURISM MALAYSIA OFFICES
STATE OFFICES
JOHOR
No. 50C, 1st Floor, Bangunan KPMNJ
Jalan Segget, 80000 Johor Bahru, Johor
Tel: 07-222 3590 / 3591
Fax: 07-223 5502
E-mail: mtpbjhb@tourism.gov.my

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

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

MELAKA
Lot 02, Ground Floor 
Bangunan Lembaga Tabung Haji 
Jalan Banda Kaba, 75000 Melaka 
Tel: 606 288 3304 / 3785 / 1549
Fax: 606 286 9804 
E-mail: mtpb.melaka@tourism.gov.my

NEGERI SEMBILAN
1st Floor, Seremban Plaza 
Jalan Dato’ Muda Linggi
70100 Seremban, Negeri Sembilan 
Tel: 606 763 5388 / 762 2388 / 4488 
Fax: 606 763 8428
E-mail: mtpb.negerisembilan@tourism.gov.my

PAHANG
Lot G.01, Mahkota Square
Jalan Mahkota, 25000 Kuantan, Pahang 
Tel: 609 517 7111 / 7112 / 7115
Fax: 609 517 7114 
E-mail: mtpb.pahang@tourism.gov.my

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

PERAK
No. 12, Medan Istana 2 
Bandar Ipoh Raya, 30000 Ipoh, Perak 
Tel: 605 255 9962 / 2772 / 1012
Fax: 605 253 2194 
E-mail: mtpbperak@tourism.gov.my

PERLIS
No 19, Ground Floor, Jalan Pengkalan Indah
Pengkalan Asam, 01000 Kangar, Perlis 
Tel: 604 978 1235 / 1213 • Fax: 604 978 1143 
E-mail: mtpb.perlis@tourism.gov.my

SABAH
Lot 1-0-7, Ground Floor, Block 1 
Lorong Api-Api 1, Api-Api Center 
88000 Kota Kinabalu, Sabah 
Tel: 6088 211 732 / 248 698 / 242 064 
Fax: 6088 241 764
E-mail: mtpbbki@tourism.gov.my

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

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

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

OVERSEAS OFFICES
AUSTRALIA
Perth
Ground Floor, 56 William Street 
Perth WA 6000, Australia 
Tel: 00 61 8 9481 0400 • Fax: 00 61 8 9321 1421 
E-mail: mtpb.perth@tourism.gov.my /
              tourmal@iinet.net.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

Sydney 
Level 2, 171 Clarence Street 
Sydney NSW 2000, Australia 
Tel: 00 61 2 9299 4441 • Fax: 00 61 2 9262 2026 
E-mail: malaysia@malaysiatourism.com.au 
Website: www.tourismmalaysia.com.au

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

CANADA
1590-1111, West Georgia Street 
Vancouver, British Columbia
Canada V6E 4M3 
Tel: 00 1 60 4689 8899 • Fax: 00 1 60 4689 8804 
E-mail: mtpb.vancouver@tourism.gov.my /
              info@tourismmalaysia.ca 
Website: www.tourismmalaysia.ca

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 ext 201 / 205 / 206 / 207 
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: mtpb.frankfurt@tourism.gov.my /
              info@tourismmalaysia.de 
Website: www.tourismmalaysia.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 
Regus, The Hague Equinox 
3rd Floor, Jan Pieterszoon Coenstraat 7 
2595 WP Den Haag, Netherlands 
Tel: 00 31 70 799 9172 / 9173 
Fax: 00 31 70 799 9370 
E-mail: mail@tourism-malaysia.nl

NEW ZEALAND
Auckland
Level 10, DLA Phillips Fox Tower
205-209, Queen Street 
Auckland 1010, New Zealand
Tel: 00 64 9 309 6290 • Fax: 00 64 9 309 6292
Website: www.tourismmalaysia.co.nz

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

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

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

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

SOUTH AFRICA
Johannesburg
1st Floor, Building 5
Commerce Square 
39, Rivonia Road, Sandhurst
Johannesburg, South Africa 
Tel: 00 27 11 268 0292 / 0295
Fax: 00 27 11 268 0296 
E-mail: mtpb.johannesburg@tourism.gov.my

SWEDEN
Stockholm
Klarabergsgatan 35, 2tr, Box 131 
Stockholm 10122, Sweden 
Tel: 00 46 8 249 900 • Fax: 00 46 8 242 324 
E-mail: mtpb.stockholm@tourism.gov.my 
Website: www.malaysia.se

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

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

Phuket
98/2 Sino South Building, Krabi Road 
Amphur Muang
Phuket, 83000 Thailand 
Tel: 00 667 622 0192 / 0193 
Fax: 00 667 622 0196 
E-mail : mtpb.phuket@tourism.gov.my / 
               tmphuket@gmail.com

TURKEY
Istanbul 
Harman Sokak
Hamanci Giz Plaza, No.5, Floor:20
34393 Esentepe, Sisli
Istanbul, Turkey
Tel : 00 902 12 284 4436
Fax: 00 902 12 284 4437

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

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

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

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

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

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

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.6, Changizi St., Alef St.
Mahmoodieh St., Tehran, Iran
P.O.Box 1986673654  
Tel: 0098 21 2621 9055 / 9056
Fax: 0098 21 2204 6628

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

KAZAKHSTAN
Almaty
c/o Embassy of Malaysia 
9A Rubinshtein Str., 050051 Almaty 
Republic of Kazakhstan 
Tel: 00 7 727 333 4485 / 4487
Fax: 00 7 727 837 0333

LAOS
Vientiane
c/o Embassy of Malaysia 
23 Sing Ha Rd, Phonexay
P.O.Box 789, Vientiane, Lao P.D.R 
Tel: 00 85 6 2141 4205 / 4206 
Fax: 00 85 6 2141 4201 
E-mail: mtpb.laos@tourism.gov.my /
           mtpbvte_laos@yahoo.com

VIETNAM
Ho Chi Minh City
Consulate General of Malaysia 
(Tourism Malaysia O�ce) 
Mezzanine Floor, Pasteur Tower
139 Pasteur Street
District 3, Ho Chi Minh City 
Socialist Republic of Vietnam
Tel: 00 848 3825 8011 / 8036
Fax: 00 848 3825 8037 
E-mail: mtpb.hochiminh@tourism.gov.my

update : September 2013

دفرت مرکزی
Malaysia Tourism Promotion Board )Ministry of Tourism, Malaysia(

9th Floor, No. 2, Tower 1, Jalan P5/6, Precinct 5, 62200 Putrajaya, Malaysia
تلفن: 8000 8891 603  •  خط اطالعات گردشگری 5050 88 300 1 )فقط در مالزی( • فکس: 8999 8891 603

www.tourismmalaysia.gov.my :وب سایت • enquiries@tourism.gov.my :ایمیل

دفاتر استانی

دفاتر بین امللل



http://twitter.com/tourismmalaysia

http://www.facebook.com/friendofmalaysia

متام حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این مطلب به طور جزیی یا کلی بدون اجازه کتبی از سوی نارش قابل انتشار 

نیست. با وجود اینکه متامی تالش های برای اطمینان از صحت اطالعات موجود در این بروشور در زمان انتشار به کار 

گرفته شده است، گردشگری مالزی در قبال هر گونه خطا، حذفیات یا اشتباه های که ممکن است رخ بدهد هیچ گونه 

مسئولیتی ندارد. 

کواالالمپور )فارسی( / HI/ بروشور الکرتونیکی

آوریل 2014 )114(

)مجازات جرم قاچاق مواد مخدر اعدام است(

انتشارات

نسخه رایگانگردشگری مالزی، وزارت گردشگری
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