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�� تنتظر كثيرًا .. سافر معنا!

 هل فكرت بأنك تستطيع كسب
النقود أثناء سفرك؟

 كونها سفيرا للسياحة في ك��نج، ترحب مدينة جي. إم للبيع
 بالجملة بالسياح المحليين والدوليين للمتعة المضاعفة، حيث

 يكون التسوق بالجملة وا��عمال التجارية الشريك المثالي.
 استكشف أكثر من 2500 متجر مع مجموعة واسعة من

المنتجات بأفضل أسعار الجملة.
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المقدمة
سيالنجور
 الراِئعة -

مطار كوالالمبور الدولي

كتيب سيلانجور الرائعة - #خذني في رحلتك هو حملة لترويج السياحة في سيلانجور و لإدخال 
ولاية سيلانجور كوجهة للسفر بين الزوار في المستقبل و لتشجيع الزوار العائدين. يحتوي الكتيب 

على برامج التسويق التعاوني التي تنفذها الهئية السياحية في سيلانجور  في جميع قطاعات 
السوق وتوفر سلسلة من الفرص لإقامة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص

#خذني في رحلتك 

حول سياحة سيلانجور

 تعتبر الهيئة السياحية في سيلانجور هي الوكالة الرسمية للترويج
 السياحي في ولاية سيلانجور لتحفيز وترويج سيلانجور كوجهة

 سياحية إقليمية ودولية. قامت الوكالة بمبادرات مختلفة ، بما في ذلك
 تنظيم الحملات والجولات الترويجية ، والفعاليات المحلية والدولية ،

والمشاركة في العديد من البعثات التجارية السياحية العالمية

�� تنتظر كثيرًا .. سافر معنا!

 هل فكرت بأنك تستطيع كسب
النقود أثناء سفرك؟

 كونها سفيرا للسياحة في ك��نج، ترحب مدينة جي. إم للبيع
 بالجملة بالسياح المحليين والدوليين للمتعة المضاعفة، حيث

 يكون التسوق بالجملة وا��عمال التجارية الشريك المثالي.
 استكشف أكثر من 2500 متجر مع مجموعة واسعة من

المنتجات بأفضل أسعار الجملة.
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كلمات الترحيب

تعد السياحة أحد أكبر وأسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي ، وفي الوقت نفسه ، تعتبر العطلة 
عملية لقضاء بعض الوقت بعيًدا عن راحة منازلنا من أجل تجربة مختلف الأنشطة الترفيهية المتوفرة 
في الوجهة. لقد كان هناك تغيير في الديموغرافية السياحية في سيلانجور بعد أن تضررت الصناعة 
بشدة من جائحة Covid-19 ، حيث أصبحت الاتجاهات السياحة الجديدة والمتنامية أكثر شعبية 

بين جيل الألفية

ستقوم الهيئة السياحية في سيلانجور دائًما بدعم جميع المبادرات الخضراء وجهود التنمية المستدامة 
التي يقوم بها القائمون على الصناعة السياحة في سيلانجور. وهذا يشمل تشجيع استخدام وإدماج 
القائمين  جميع  على  يجب  المستدامة.  السياحة  تنمية  تعزيز  أجل  من  والاستدامة  البيئية  المعايير 
 ، المستدامة  السياسات  بشأن  والمساعدة  والاستشارية  الفنية  المعايير  على  التأكيد  الرئيسيين 
مبادئ  دمج  من  الولاية  حكومة  تمكن  التي  الإدارة  ونهج  القياسية   والتقنيات   ، التنمية  وإجراءات 

الاستدامة في صنع القرار والعمليات اليومية 

يعد دليل السفر كتيبًا مهًما لأنه يسلط الضوء على الوجهات والأحداث المثيرة في ولاية سيلانجور و 
التي قد يتطلع إليها السياح. إنه مليئ بالمعلومات التفصيلية ، ويقدم للسائحين كل ما يحتاجون إليه 
لتحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم في سيلانجور! وفي الوقت نفسه ، تم تصميم الكتاب الرقمي 
الكلية  التجربة  تفاعلية وانخراًطا من أجل تحسين  أكثر  القراءة  الإلكتروني لجعل عملية  الكتاب  أو 

وتبسيطها

ي.ب. توان هيي لوي سيان
عضو المجلس التنفيذي للهئية السياحية في ولاية سيلانجور

للسياحة والبيئة

عضو المجلس التنفيذي لولاية سيالنجور
للسياحة والبيئة
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كلمات الترحيب

مرحًبا بكم في ولاية سيلانجور ، ماليزيا ؛ الأرض المباركة بتنوع في الثقافات والتقاليد واللغات 
والقطع التاريخية والفنون ومجموعة واسعة من فن الطهي اللذيذ

خلال هذين العقدين ، ساهمت مبادرات السياحة في سيلانجور بشكل دائم  في اكتشاف أماكن 
سياحية جديدة وتعزيز مناطق الجذب السياحي المثيرة للاهتمام مع ميزة التنوع الثقافي حصدت 
نجاحات كبيرة للدولة. و في عام 2019  تمكنت سيلانجور من جذب 30 مليون سائح »مذهل« ، 

الأمر الذي كان له بالتأكيد تأثير إيجابي على اقتصاد الولاية ، وخاصة صناعة السياحة فيها.

بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها في يوليو  الهئية السياحية في سيلانجور  مؤخًرا  احتفلت 
2021. أؤمن بأن الهئية السياحية في سيلانجور ستظل دائًما العمود الفقري للجهات القائمة في 

مجال السياحة في الولاية وستلبي باستمرار احتياجات الصناعة من وقت لآخر

، كمبادرة »هل  الخاصة  الترويجية   المبادرات  بقائمة من  السياحية في سيلانجور  الهئية  قامت 
ومبادرة  الرائعة«؛  »سيلانجور  و  أولاً«  سيلانجور  حول  اذهب   « و  عطلة؟«   في  الذهاب  تريد 
»خذني إلى أي مكان!« من المبادرات التي يتم الترويج لها على المنصة الرقمية بشكل نشط ودائم. 
ستواصلالهئية السياحية في سيلانجور  والجهات القائمة في مجال السياحة للولاية في إبتكار  
المبادرات لترويج السياحة ، بما في ذلك تعزيز المنهاج الرقمي من أجل نحو تعزيز ''السياحة 4.0 ''

ي.برس. توان ازرول شاه محمد
الرئيس التنفيذي للهئية السياحية في ولاية سيلانجور

المدير التنفيذي لسياحة سيالنجور
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ساباك برنام
Sabak Bernam

كوا�� سي��نجور
Kuala Selangor

 هولو سي��نجور
Hulu Selangor

غومباك
Gombak

هولو ��نجت
Hulu Langat

بيتالينغ
Petalingك��نج

Klang

كوا�� ��نجت
Kuala Langat

سيبانغ
Sepang

كوا�� لمبور
WPKL

44% 
(دولي)

56%
 (محلي)

7,623,969 
زائر

المساحة: 

7951 كم
عدد السكان : 

6.5 مليون نسمة
التحضر:

92%

إجمالي الناتج المحلي الإجمالي:

240 مليار رنجت 
مليار رنجت ماليزي  في عام 

 من الناتج المحلي 
الإجمالي لماليزيا

إجمالي الاستثمار 

22.5 مليار رنجت ماليزي
22.6%

2020

حول 
سيالنجور

سيالنجور

ديموغرافيا سيالنجور

الإحصاءات السياحية

2015

الإحصاءات التالية بناء على عام : 
2019

العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا 
سيلانجور في عام : 2019

نسبة السياح الذين زاروا سيلانجور 
حسب الفئات في عام : 2019
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ساباك برنام
(Sabak Bernam)

كوالا سيلانجور
(Kuala Selangor)

 غومباك
(Gombak)

هولو سيلانجور
(Hulu Selangor)

هولو لانجت
(Hulu Langat)

مناطق في سيالنجور
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كلانج
(Klang)

كوالا لانجت 
(Kuala Langat)

 سيبانغ
(Sepang)

 بيتالينغ
(Petaling)

مناطق في سيالنجور
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10 أفضل المجالات   

سيالنجور الراِئعة



فة
طر

مت
 ال

رة
ام

مغ
 ال

ضة
ريا

فز
وا

لح
وا

ت 
عا

ما
جت

الا
ة 

ئم
قا

 
ال

عم
الأ

 و
ض

عار
لم

وا
ت 

مرا
ؤت

لم
وا

 
ية

جار
الت

ية
طب

 ال
حة

سيا
ال

ية
يم

عل
الت

ة 
اح

سي
ال

ية
اض

لري
ة ا

اح
سي

ال

10 أفضل المجالات   
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بّري

جّوي

مائي

القطارات: 
 ستار ل.ر.ت.، فوترا 

ل.ر.ت.، م.ر.ت.، 
ب.ر.ت. و ق.ت.م.

بورت كالنج كريس سنتر
 بوابة مشهورة عبر البحر إلى ماليزيا من خلال بورت كلانج

مطار كوالالمبور 
       )KLIA( الدولي

سوبانج سكاي بارك 
مطار، سوبانج

مطار كوالالمبور 
الدولي 2   

الاتصال 
الإلكتروني:

كراب كر، ماي كر، 
مولا

الحافالت: 
باص سمارت سيلانجور ، باص سريع ، سيلانجور 
أومنيباص، ميتروباص ، باص سيتارا جاياا ، لين 

سينغ، ناسيونال/كينديراءن كلانج - بانتينج ، 
تريتون سيراناس وواسان سوتيرا

الطرق:
شبكة ممتازة من الطرق التي يسهل 
الوصول إلى أي وجهة داخل الولاية.

وتتواصل سيلانجور أيضا بسنغافورة وتايلند بنظام للطرق 
السريعة المدمرة المجهزة بما يكفي من وسائل الراحة.

PORT KLANG CRUISE TERMINAL
A popular gateway by sea into Malaysia through Port Klang

الإتصال وإمكانية الوصول
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هضبة مالواتي
)Malawati Hill(

مرآة السماء 
)Sky Mirror(

فندق ومنتجع أفاني جولد 
كوست سيبانغ

  )Avani Sepang Gold Coast Resort(

وايت واتر رافيتينج، 
كوالا كوبو بهارو. 

)White Water Rafting
Kuala Kubu Bharu(

كهوف باتو
(Batu Caves)

آي سيتي - مدينة الأضواء
)i-City, Shah Alam(

مسجد السلطان صالح الدين 
عبدالعزيز شاه

)Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mosque(

منتجع وحديقة تشونكاك 
)Chongkak Park & Resort(

مركز جي إم كالنغ التجاري 
)GM Klang Wholesale City(

فو ڬونج شن دونج زين هيكل 
)Fo Guang Shan Dong Zen Temple(

الأماكن السياحية
الأيقونية في سيالنجور
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فوريست ريسيارجه 
اينستيتوت مالزيا )فريم( 

)Forest Research Institute Malaysia, FRIM(

متحف السلطان 
عبدالعزيز الملكي كالنج 

)Sultan Abdul Aziz Royal Gallery (

حلبة سيبانغ الدولية 
)سيچ(

)Sepang International Circuit )SIC((

بروڬ هيلل، 
هولو لانجت  

)Broga Hill, Hulu Langat(

جكوالا كوبو بهارو، 
هولو سيالنجور 

)Kuala Kubu Bharu, Hulu Selangor(

رويال كالنج توون هيريتاڬي ولق  
)Royal Klang Town Heritage Walk(

قرية ماه ميري 
الثقافية    

)Mah Meri Cultural Village, 

Kuala Langat(

جوكرا هيل،
كوالا لانجت 

)Jugra Hill, Kuala Langat(

  صنواي لاجون
)Sunway Lagoon(

أماكن السياحية 
الأيقونية في سيالنجور 

حديقة اليرعات كمبونغ كوانتان
)Fireflies Park Kampung Kuantan(
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)Avani Sepang Gold Coast Resort(

امسح الكود 

315 فيلا فوق المياه 
سيبانغمستوحاة من 

 المجال
رحلة شهر العسل فندق ومنتجع أفاني 

جولد كوست

حياة شاطئية في توازن ممتع لهروبك الرومانسي

 الواقع الممتع
والأرقام
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)Cyberview Resort & Spa(

امسح الكود

سيبانغ

 المجال
رحلة شهر العسل فندق ومنتجع 

سايبرفيو  

تخلق وتشارك ذكرياتك المحبة مع أحبائك
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)One World Hotel, Petaling Jaya(

 المجال
رحلة شهر العسل فندق اون وورلد، 

بيتالنج جايا 

تراجع منّقح وأنيق لهروبك الرومانسي. 

امسح الكود

بيتالينغ 
مجاورة لمركز أوتاما للتسوق، 

1 أكبر مركز تجاري في 
ماليزيا.

 الواقع الممتع
والأرقام
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امسح الكود

إن مركز التسوق المشترك بين المتصلين ومتنزه 
المواضيع يسمحان لك بالقفز من بوتيكات أنيقة 

إلى ركوب الدراجات في غضون دقائق.
بيتالينغ 

)Sunway Resort Hotel & Spa(

 المجال
رحلة شهر العسل فندق ومنتجع صنواي

خطوة إلى وجهة الترفيه والضيافة الأولى في ماليزيا ، 
عالم مذهل من الترفيه وعجائب الطهي

 الواقع الممتع
والأرقام
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)Mövenpick Hotel & Convention 
Centre KLIA(

 المجال
رحلة شهر العسل فندق ومركز مؤتمرات 

موفمبيك كي. إل. آي. إيه

البقاء أو العبور في فندق كوالالمبور المعاصر مع تأثيرات 
التصميم الإسلامي مع أحبائك

امسح الكود

حقائق مرحة وأرقام قريبة من
KLIA 2و KLIAسيبانغ  الواقع الممتع

والأرقام
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 المجال
رحلة شهر العسل

(Best Western i-City, Shah Alam)(Philea Mines Beach Resort)

(Wyndam Acmar Hotel, Klang)(Sheraton Petaling Jaya)

فيليا مينس  شاِطئ ريسورت  بست ويستيرن آي سيتي، شاه علم

شيراتون بيتالينغ جايافندق ويندام أكمار، كالنج

امسح الكودامسح الكود

امسح الكودامسح الكود

تجربة الشاطئ في المدينة مع أحبائك.أينما أخذتك الحياة ، أفضل الغرب هناك. 

رحلة شهر عسل في كلانج وانغمس في وسائل الراحة الاستثنائية 
وخدمة الدرجة الأولى مع أحبائك. 

ارتاح مع نصفك الآخر في ملاذ 5 نجوم في شيراتون بيتالينغ جاياا. 

بيتالينغبيتالنج

بيتالينغكلانج



سيالنجور الراِئعة20

)Ninja Private Kitchen(

مطبخ النينجا الخاص

التقط كل لحظة من يومك المميز مع تجربة طعام خاصة 
وسط خضرة حقل الأرز. 

امسح الكود

ساباك برنام

 المجال
 قبل أو بعد

تصويرالزفاف
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Elmina Iconic Bridge 
)Elmina Central Park(

جسر إلمينيا الأيقوني
)حديقة إلمينيا المركزية(

أضف خطوط وهندسة إلى إطارات ذاكرتك مع أحبائك 

امسح الكود

بيتالينغ 

 المجال
 قبل أو بعد

تصويرالزفاف
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)Anjung Spotter, KLIA Plane Spotting(

أنجونغ سبوتر
كي . إل . آي . إيه مراقبة 

الطيران

التقاط المنظر البانورامي للطيران قبل أن تنطلق حياتك 
السعيدة.

امسح الكود

سيبانغ

 المجال
 قبل أو بعد

تصويرالزفاف
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)Ardence Labs @ Eco Ardence, Setia Alam(

معامل أرددينس @ إيكو 
أردينس سيتيا علم

بلدة مذهلة تشتهر بوجود الكثير من المواقع الجديرة 
للمهتمين بالإنستغرام

امسح الكود

بيتالينغ

 المجال
 قبل أو بعد

تصويرالزفاف
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)Lake Garden, Shah Alam(

حديقة بحيرة شاه َعلم  

المكان المثالي لموضوع زفاف الطبيعة.

امسح الكود

بيتالينغ 

 المجال
 قبل أو بعد

تصويرالزفاف
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غرفة فاخرة لشخص بـ ٢٦٠ رنجت في الليلة
غرفة فاخرة لشخصين بـ ٣٥٠ رنجت في الليلة

أه� وسه� !
#زوروا سي�نجور

 شاملة وجبة ا��فطار والعشاء
 المكون من 4 دورات لبالغين

وطفلين

reservation.subang@dorsetthotels.com

 للحجز اتصل 0606 5031 603+
 أو أرسل  عبر البريد اللكتروني

 الحزمة صالحة حتى الثامن
 والعشرين من فبرابر 2022 (شاملة)

  الشروط تنطبق
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)Sunway Lagoon(

 صنواي لاجون   

خطوة واحدة في المكان لتجربة مدينة الملاهي اللانهائية

امسح الكود

بيتالينغ

 المجال
الترفيه

أفضل 10 متنزهات مائية في 
TripAdvisor آسيا بحسب

Lost Lagoon استمتع ببحيرة
Nickelodeonأول أرض بطابع 

 في آسيا

 الواقع الممتع
والأرقام
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)Gamuda Cove Discovery Park(

غامودا كوف
حديقة الأستكشاف 

ليس منتزهك الترفيهي العادي. اصنع ذكريات لا ُتنسى 
وشاركها مع أحبائك

امسح الكود

سيبانغ

 المجال
الترفيه
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)i-City Theme Park, Shah Alam(

آي سيتي - مدينة الأضواء, 
شاه َعلم  

جرب مناطق الجذب الممتعة ، المشرقة، الملونة والباردة

امسح الكود

بيتالينغ

 المجال
الترفيه

أفضل 25 مكانًا لامعًا في العالم 
CNN حسب تصنيف

مشهورة بمدينة الأضواء الرقمية  الواقع الممتع
والأرقام
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)Bangi Wonderland Theme Park 
& Resort(

منتجع ومدينة مالهي 
أرض العجائب بانغي

كل ما تحتاجه لرحلة برية ، ممتعة ، السباحة بدون توقف 
ويوم الاسترخاء.

امسح الكود

هولو لانغات

 المجال
الترفيه
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 المجال
الترفيه

(Farm In The City)

(Escape Petaling Jaya)

(Kidzania Mutiara Damansara)(Wet World Shah Alam)

مزرعة في المدينة

ايسكيب بتالينج جايا

ويت وورلد شاه علمكيدزانيا موتيارا دامنسارا
امسح الكود

امسح الكود

امسح الكودامسح الكود

جنة الطبيعة والحيوان. 

ركوب الدراجات والألعاب المثيرة في بيئة 
طبيعية.

التعلم والترفيه مجتمعة في نسخة طبق الأصل 
من مدينة حقيقية.

مكان مثالي للحفلات ، يوم العائلة ، النزهات 
وأحداث الشركات.

بيتالينغ

بيتالينغ

بيتالينغبيتالينغ

Source: Escape PJ

(Zoo Negara)

حديقة الحيوان الوطنية

امسح الكود

مغامرة الحياة البرية النهائية.

غومباك

Kosmo :المصدر
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)Sunway Medical Centre(

مركز صنواي الطبي  

منظمة الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي المختارة.

امسح الكود

بيتالينغ الشركة الماليزية 
للمستشفيات الذكية لعام 

2021

 المجال
 الطبية

المصدر:  مركز صنواي الطبي
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)Subang Jaya Medical Centre, 
Subang(

مركز سوبانغ جايا 
الطبي

توفير رعاية متميزة للمرضى من خلال أفضل الممارسات 
السريرية والخبرات الطبية العليا والتكنولوجيا المبتكرة

امسح الكود

بيتالينغ مركز فروست وسوليفان - سوبانغ جايا الطبي الحائز 
على جائزة أفضل الممارسات ، شركة مستشفى ماليزيا 

لعام 2021

 المجال
 الطبية

المصدر:  سوبانج جايا ميديكل سنتر
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)Thompson Hospital, 
Kota Damansara(

مستشفى تومبسون 
كوتا دامانسارا

تقديم الرعاية الطبية الشاملة من خلال معايير ومرافق 
عالمية المستوى.

امسح الكود

بيتالينغ
THKD - فروست وسوليفان 

الفائزة بجائزة أفضل الممارسات, الشركة الماليزية 
للخصوبة )للإخصاب(  لعام 2019

 المجال
 الطبية

 Thompson المصدر : مستشفى 
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)Alpha Fertility Centre(

مركز ألفا للخصوبة  

معدلات النجاح البارزة ، سجل المسار المثبت في مقدمة 
تكنولوجيا الخصوبة.

امسح الكود

بيتالينغ
الحائز على جائزة الصحة العالمية كأفضل 
مزود لخدمات الخصوبة في منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ لعام 2021

 المجال
 الطبية

المصدر:  مركز ألفا للخصوبة
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 المجال
 الطبية

(KPJ Damansara Specialist Hospital)

(Avesina Specialist Hospital)

(ReGen Rehab Hospital)

(Columbia Hospital)

(Tun Hussein Onn National Eye Hospital)

(KPJ Specialist Hospital)

 مستشفى كي بي جي
دامانسارا  التخصصي

مستشفى إبن سيناء التخصصي

ReGen Rehab مستشفى

مستشفى كولومبيا

 مستشفى تون حسين
الوطني للعيون

 مستشفى كي بي جي
التخصصي

امسح الكود

امسح الكود

امسح الكود

امسح الكود

امسح الكود

امسح الكود

خدمة واحدة توفر الخبرة الفنية للأخصائيين ، والرعاية 
الشخصية للمرضى ، والمرافق عالمية المستوى.

مقدم الرعاية الصحية الشخصية في ماليزيا 

متخصصون في إعادة التأهيل الطبي لتحويل 
الرعاية وإعادة بناء الحياة

توفير خدمات طبية سهلة المنال وفعالة 
لجميع مناحي الحياة

توفير رعاية صحية متخّصصة ممتازة للعيون 
بخبرة مثبتة ومرافق عالمية المستوى.

المصدر الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية 
الخاصة في ماليزيا.

بيتالينغ

بيتالينغ

بيتالينغ

غومباك، كلانغ و بيتالينغ

بيتالينغ

غومباك، هولو لانغات، 
كلانغ و بيتالينغ

 KPJ Damansara Specialist المصدر : مستشفى

 KPJ Damansara Specialist المصدر : مستشفى المصدر:  مستشفى كولومبياالمصدر:  مستشفى التخصيصي ابن سنا

ReGen Rehab المصدر:  تون حسين أون مستشفى الوطني للعيونالمصدر : مستشفى
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  الطريق الوحيد هو صنواي
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امسح الكود

سلار دي يوني من ماليزيا  الواقع الممتع
كوالا سيلانجوروالأرقام

)Sky Mirror Kuala Selangor(

مرآة السماء 
كوالا سيالنجور

سميت على اسم انعكاس السماء عليها والذي يشبه المرآة

 المجال
السياحة البيئية
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امسح الكود

تشتهر بطوابقها السبعة 
من الشلالات

 الواقع الممتع
روانغوالأرقام

غابة هضبة ديبتيروكراب مع 7 طوابق من الشلالات التي هي 
جزء من منتزه التراث  لولاية سيلانجور

 المجال
السياحة البيئية حديقة كانشينغ ايكو 

فورست
)Kanching Eco Forest Park(
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امسح الكود

إجعل رحلتك أبطأ لإلقاء 
نظرة فاحصة

 الواقع الممتع
كوالا سيلانجوروالأرقام

)Fireflies Park, Kampung Kuantan(

عرض مذهل لليراعات على طول نهر سيلانجور على 
قارب تقليدي يجدفه السكان المحليون الودودون

 المجال
السياحة البيئية حديقة اليراعات المضيئة 

كامبونغ كوانتان
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امسح الكود

موطن حيوي للنباتات والحيوانات المهددة 
بالانقراض مثل التماسيح وقرود داسكي ليف

 الواقع الممتع
سيبانغوالأرقام

محمية التنوع البيلوجي للحياة البرية

 المجال
السياحة البيئية إستكشاف 

المستنقعات بايا إنداه
)Paya Indah Discovery Wetlands(
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 المجال
السياحة البيئية

المصدر : بريتا هارين

(Forest Research Institute Malaysia 
(FRIM))

(Sungai Chiling, Kuala Kubu Bharu)

(Sungai Tua Eco Forest Park)(Kuala Selangor Nature Park)(Sungai Gabai Waterfall, Hulu Langat)

(Sungai Dusun Wildlife 
Conservation Centre)

معهد بحوث الغابات في 
)FRIM( ماليزيا

سونغاي تشيلنج ، كوالا 
كوبو بهارو

منتزه سونغاي توا 
للغابات البيئية

منتزه كوالا سيالنجور 
الطبيعي

شاللات سونغاي غاباي ، 
هولو لانغات

مركز سونغاي دوسون 
للحياة البرية

امسح الكودامسح الكود

امسح الكودامسح الكودامسح الكود

امسح الكود

واحدة من المؤسسات البحثية الرائدة في مجال الغابات 
الاستوائية في العالم وهي أرض عجائب بيئية لمحبي 

الطبيعة

رحلة ممتعة في الأدغال  المؤدية إلى شلالات 
تشيلنج الرائعة

عجائب طبيعية من الغابات الاستوائية والشلالات 
الرائعة والنهر النقي

متنزه طبيعي بمفهوم حديقة الطيور ، يضم أكثر 
من 150 نوًعا من الطيور البرية

سلسلة رائعة من الشلالات المتعددة وموقع جيد 
للتصوير الفوتوغرافي

مركز تكاثر خارج الموقع الطبيعي لأنواع الحياة 
البرية مثل حيوانات التابير والقنافذ

كيبونغ ، 
كوالالمبور

هولو سيلانجور

هولو لانغاتكوالا سيلانجورهولو سيلانجور

هولو سيلانجور
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امسح الكود

مدينة البيع بالجملة الأكثر 
شمولاً في جنوب شرق آسيا

 الواقع الممتع
كلانجوالأرقام

 المجال
التسوق

)GM Klang Wholesale City(

جي .إم كالنج مدينة 
البيع بالجملة

مجموعة واسعة من المنتجات كلها تحت سقف واحد.
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امسح الكود

تم تصميم مركز ميتسوي التجاري بواسطة 
"Nonscale" ، وهي شركة يابانية عالمية 

للهندسة المعمارية والتصميم

 الواقع الممتع
سيبانغوالأرقام

 المجال
التسوق

)Mitsui Outlet Park KLIA(

مركز ميتسوي التجاري 
كي. إل.آي. إيه

تقديم عدد لا يحصى من العلامات التجارية والمنتجات 
المتوسطة والمنتجات عالية الجودة
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امسح الكود

أول مركز للتسوق والترفيه 
في ماليزيا

 الواقع الممتع
بيتالينغ والأرقام

 المجال
التسوق

)Sunway Pyramid(

صنواي بيراميد  

نداء مملكة التسوق
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امسح الكود

أكبر مركز للتسوق في ماليزيا  الواقع الممتع
بيتالينغ والأرقام

 المجال
التسوق

)One Utama Shopping Centre(

مركز ون أوتاما 
التجاري  

رفع المثل العليا للتسوق. 

ُيصنف كواحد من أكبر 10 مراكز 
تسوق في العالم
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(IOI City Mall)
(Tamarind Square, Cyberjaya)(The Curve Mutiara Damansara)

(Setia City Mall, Shah Alam)(Central i-City, Shah Alam)
(Empire Shopping Gallery)

مركز تاماريند سكوير مركز آي أو آي التجاري
التجاري، سايبرجايا

مركز سيتيا ستي 
التجاري، شاه علم

مركز وسط المدينة 
التجاري ، شاه علم

معرض إمباير للتسوق

مركز ذا كيرف التجاري 
موتيارا دامانسارا امسح الكودامسح الكود

امسح الكودامسح الكودامسح الكود

امسح الكود

محور روعة البيع بالتجزئة
حيث تتعايش بسلاسة الفن والثقافة والأنشطة 

التجارية

انغمس في مجموعة واسعة من خيارات البيع 
بالتجزئة والترفيه وتناول الطعام

ملاذ اجتماعي للاحتفال بالحياة والاستمتاع 
بتجربة التسوق المطلقة

تلبية احتياجاتك وإثراء أسلوب حياتك

 المكان الذي تبدأ فيه مغامرة التسوق الشاملة

سيبانغبيتالينغ 

بيتالينغبيتالينغبيتالينغ

بيتالينغ

 المجال
التسوق

المصدر:  تمريند سقواري
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 المجال
التسوق

(Paradigm Mall, Petaling Jaya)

مركز بارادايم التجاري، بيتالينغ جايا
امسح الكود

استمتع واقض كل لحظة بطريقة مميزة في بارادايم

بيتالينغ

(Tropicana Gardens Mall Damansara)

مركز تروبيكانا جاردن التجاري، دامانسارا
امسح الكود

نمط الحياة الذي يأخذك إلى أماكن ويقدم كل شيء تقريًبا

بيتالينغ

(The Starling Mall, Petaling Jaya)

مركز ستارلينغ التجاري، بيتالينغ جايا
امسح الكود

تجربة التسوق البيئي ونمط الحياة

بيتالينغ

المصدر: Tropicana Gardens Mallالمصدر:  ستارلينج مول
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بورت كالنج 
كريس سنتر

(Selangor International Indigenous Art Festival)

مهرجان سيالنجور الدولي لفنون 
السكان الأصليين

ساحة بانتاي 
موريب (Retromania Grand Gathering)

التجمع الكبير ريترومانيا

كومبليكس سوكن 
نيجارا، شاه عالم (Bon Odori Festival)

مهرجانات بون اودوري

فندوق نيو وورلد, 
بيتالينغ جايا (TS Global Convention)

إتفاقيات سيالنجور السياحية العالمية

جولة على الطريق 
حول سيالنجور

(Selangor 600: Pusing Selangor Dulu)

سيالنجور ٦٠٠ ، إذهب حول 
سيالنجور أولًا

مهرجانات 
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(Tourism Selangor Golf Tournament)

(Raja Muda Selangor International Regatta)(Malaysia Moto GP)(Selangor Marathon)

(King of Kampung Kemensah)(Malaysia Women Marathon)

بطولة سيالنجور السياحية للجولف

ماراثون سالنجورسباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات الناريةسباق القوارب الدولي راجا مودا سيالنجور

ماراثون ماليزيا للسيداتسباق ملك كامبونج كيمينساه

الفعاليات

نادي بوكيت بيرونتونج للجولف

سالنجورحلبة سيبانغ الدولية، سيبانغنادي سيالنجور الملكي لليخوت ، بورت كالنج

داتاران كيمرديكان شاه عالمكامبونج كيمنساه، أولو كالنج
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 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

بيتالينغ

سيبانغ

بيتالينغ

بيتالينغ

أماكن الإقامة المفضلة

امسح الكود

امسح الكود امسح الكود

امسح الكود

(Sunway Resort)

فندق ومنتجع صنواي  

(Mövenpick Hotel & Convention Centre KLIA)

فندق ومركز مؤتمرات 
موفمٍبك كي.إل.آي.إيه

(Dorsett Grand Subang)

فندق دورسيت جراند، 
سوبانغ

(Tenera Hotel, Bandar Baru Bangi)

فندق تينيرا، باندار 
بارو بانغي

(De Palma Group of Hotels, Shah Alam)

مجموعة فنادق دي 
بالما، شاه علم

(Palace of Golden Horses, 
Seri Kembangan)

قصر الخيول الذهبية، 
سيري كيمبانغان 

(Sheraton Petaling Jaya)

شيراتون بيتالينج جايا

(Concorde Hotel Shah Alam)

فندق كونكورد شاه علم

(Premiere Hotel Klang)

فندق بريميير، كالنج

(Geno Hotel, Subang Jaya)

فندق جينو، سوبانغ جايا

(Acappela Suite Hotel Shah Alam)

فندق وأجنحة أكابيال، شاه علم
(New World PJ Hotel)

فندق نيو وورلد، 
بيتالينغ جايا

خطوة إلى عالم مذهل من الأعمال التجارية ، الترفيه و 
عجائب الطهي.

فندق معاصر بتصميم إسلامي على بعد 10 دقائق فقط من 
مطار كوالالمبور الدولي، ومطار كوالالمبور الداخلي

توفير مرافق الأعمال والترفيه للضيوف الكرام وسط الحياة 
العالمية

انغمس في وسائل الراحة في المدينة مع سهولة الاتصال 
بالأعمال المحلية والأنشطة الترفيهية
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 9

10

11

12

13

14

15

16

 المصدر : فندق مرضية

بيتالينغ سيبانغ

كالنجبيتالنج

أماكن الإقامة المفضلة

(Eastin Hotel Kuala Lumpur)
فندق إيستين كوالالمبور

(Avani Sepang Gold Coast Resort)

  منتجع أفاني جولد كوست

(Wyndham Acmar Klang)
ويندهام أكمار كالنج

(Mardhiyyah Hotel & Suites, Shah Alam)

 فندق وأجنحة مرضية،
شاه علم

(Best Western i-City Shah Alam)

فندق بست ويسترن، 
مدينة الأضواء شاه علم

(The Royale Chulan Damansara)

ذا رويال تشاولان، 
دامانسارا

(One World Hotel, Petaling Jaya)

فندق ون وورلد، 
بيتالينغ جايا

(Cyberview Resort & Spa)

فندق ومنتجع سايبرفيو

(Avenue Garden Hotel, Bangi)

فندق أفينيو جاردن، بانغي

(OYO Hotel)

فندق أويو

(The Saujana Hotel)

فندق ذا ساوجانا

(Bangi Resort Hotel)

فندق ومنتجع بانغي

مركز للأعمال أو الترفيه لتجديد طاقتك والاسترخاء في قلب 
بيتالينج جايا

دلل نفسك في 315 فيلا فوق الماء مستوحاة من بولينيزيا، 
في موقع خاص على شاطئ البحر

استمتع بوسائل الراحة الرائعة والخدمات التي لا تشوبها شائبة في 
فندق ويندهام أكمار ، الموجود في موقع إستراتيجي في منطقة 

كلانغ باندر بارو

تجربة دفء الضيافة الماليزية من أجل الأعمال التجارية 
والسفر في أوقات الفراغ.

امسح الكود امسح الكود

امسح الكود امسح الكود
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جولة ليوم واحد خط سير الرحلة
تسوق تراثرياضة

الساعة 9.00 صباحًا الساعة 9.00 صباحًا الساعة 8.00 صباحًا  الإفطار في مطعم حديقة الإفطار في تشونغ كوك كوبيتيامالإفطار في ريسيبي أوباه
القرية

طوافة المياه البيضاء في 
سونغاي سيلانغور

معرض السلطان عبد العزيز 
الملكي ، كلانج

التسوق في مركز ون أوتاما 
التجاري

الغداء في مطعم هومستزيارة إلى قصر علم شاهأنابيب المياه

الغداء في منزل توم يام ، 
فريزر فالي

زيارة مسجد السلطان سليمان 
الملكي

التسوق في مركز صنواي 
بيراميد التجاري

الغداء في ناسي كوكوس الباراغلينغ في بوكيت باتو بهات
سوتونغ بيسار

التزلج على الجليد في 
صالة تزلج صنواي بيراميد

شاي الترحيب في مقهى 
2D

العشاء في المرآب 51

شاي الترحيب في سيندول باك 
زيارة إلى معبد سري ناغارا سامات

زيارة كوتا راجا مهادي

شاي الترحيب في وارنغ باك ِدن

زيارة لامان سيني 7

العشاء في ميدان موارا إيكان 
بكار تانجونغ هارابان

العشاء في مقهى ليباك - ليباك

زيارة إلى باندار واريسان كوالا 
كوبو بهارو ) جولة سيرا على 

الأقدام(

الساعة 10.00 صباحًا الساعة 9.00 صباحًا 

الساعة 11.00 صباحًا 

الساعة 10.00 صباحًا 

الساعة 12.00 نهارا 

الساعة 12.00 نهارا 

الساعة 12.00 نهارا 

الساعة 1.30 مساًء 

الساعة 1.00 مساًء 

الساعة 2.00 مساًء 

الساعة3.00 مساًء 

الساعة2.00 مساًء 
الساعة 4.30 مساًء 

الساعة 3.00 مساًء 

الساعة 4.00 مساًء 

الساعة5.30 مساًء 

الساعة4.30 مساًء 

الساعة5.30 مساًء 

الساعة5.30 مساًء 

الساعة 7.00 مساًء 

الساعة 7.00 مساًء 

الساعة 7.00 مساًء 
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يومين ليلة واحدة

اليوم الأول

المزرعة في المدينة

اليوم الثاني

Source: Klook

رويال تشاولان ذا كيرف  

رويال تشاولان ذا كيرف  

تصنيف النجوم

تصنيف النجوم

تصنيف النجوم

قليق دامنسارا

أماكن الإقامة المقترحة

خط سير الرحلة
التعليم 

الساعة 9.00 صباحًا الساعة 9.00 صباحًا  الإفطار في الفندقالإفطار في واك دول سوتو

زيارة إلى قرية مه ميري 
الثقافية

زيارة إلى كيدزانيا ، موتيارا 
دامانسارا

الغداء في محطة سوروالغداء في تيمبات ماكان ليسيهان

زيارة إلى متحف الشوكولاته 
في بيريل

المخيم 5 صالة للتسلق 

زيارة إلى مزرعة في المدينة
شاي الترحيب في  

A Pie Thing

شاي الترحيب للغرباء في 47
الوداع

الفندق يدخل 

عشاء في شيل أوت

يكفى هذا اليوم 

الساعة 10.00 صباحًا الساعة 10.00 صباحًا 

الساعة 12.00 نهارا الساعة 12.00 نهارا 

الساعة 2.00 مساًء الساعة 2.00 مساًء 

الساعة 3.30 مساًء 
الساعة 4.30 مساًء 

الساعة 5.00 مساًء 
الساعة 5.30 مساًء 

الساعة6.00 مساًء 

الساعة 8.00 ليلاً

الساعة 10.00 ليلاً 
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خط سير الرحلة
أماكن الإقامة المقترحة

السياحة البيئية
اليوم الثانياليوم الأول

الساعة 7.00 صباحًا الساعة 9.00 صباحًا  الإفطار في ناسي ليماك 
أوجانغ كورنر

الإفطار في الفندق

لترفيه عن المياه في تامان 
إيكو ريمبا كومانويل

زيارة إلى سكاي ميررور

العودة إلى الفندق/
المرطبات/التحقق منها

في تامان إيكو ريمبا كومانويل
)BBQ( الغداء في وارنغ إيبو ناسي أمبنغشواية

تحقق من الفندق في كوالا 
زيارة إلى تامان علام كوالا سيلانغور

سيلانغور
شاي الترحيب في بانتاي 

زيارة إلى تلة مالواتيريميس

زيارة إلى متنزه اليرقات 
الوداعكامبونغ كوانتان

يكفى هذا اليوم 

شاي الترحيب في سيندول العشاء في مقهى بوكاه
دوريان بورهان

الساعة 10.00 صباحًا 
الساعة8.00 صباحًا 

الساعة11.00 صباحًا 

الساعة 1.00 مساًء 
الساعة 12.00 نهارا

الساعة3.00 مساًء 
الساعة2.00 مساًء 

الساعة 5.00 مساًء 
الساعة 3.30 مساًء 

الساعة5.00 مساًء الساعة6.30 مساًء 

الساعة 8.00 ليلاً  
الساعة5.30 مساًء 

الساعة 10.00 ليلاً  

فندق ومنتجع دي بالما إيكو

فندق في بوتيك

تصنيف النجوم

تصنيف النجوم

يومين ليلة واحدة
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خط سير الرحلة
السياحة الزراعية

اليوم الثانياليوم الأول

الساعة 9.00 صباحًا الساعة 10.00 صباحًا 

الساعة 10.30 صباحًا 

الإفطار في المنزل/تخقق زيارة لوادي سيلانغور للفاكهة
من الفندق

زيارة إلى مزرعة مانغو ، 
الكامبونغ سونغاي ليماو

الغداء في مقهى ريمبون 
)SFV(

الغداء في مطعم ليمبا بيرنام
زيارة معرض بادي 

زيارة إلى مزرعة ليمون ميرتل 
للشاي

زيارة إلى بيت آه ما 
Ah Ma House

زيارة إلى مزرعة سيكينشان 
أغرو

زيارة إلى بانتاي ريدانغ دان 
تود شجرة

شاي الترحيب في فريدا 
مونتارانغ بكار سيكينشان

العشاء في أباه إيكان بكار

يكفى هذا اليوم 

شاي الترحيب في مزرعة 
سيكينشا لجوز الهند

زيارة إلى ويسما مصري - بهولو 
باناس وكيريبيك

تسجيل الدخول في مكان 
الإقامة

وداعا

الساعة 12.00 نهارًا

الساعة 12.00 نهارًا
الساعة 2.00 مساًء 

الساعة 1.30 مساًء 
الساعة3.00 مساًء 

الساعة2.30 مساًء 
الساعة 4.00 مساًء 

الساعة 3.30 مساًء 
الساعة5.00 مساًء 

الساع4.30 مساًء 

الساعة6.00 مساًء 

الساعة5.00 مساًء 

الساعة 8.00 ليلاً  

الساعة 10.00 ليلاً  

أماكن الإقامة المقترحة

هوميستاي سونڠاي حاج 
دوراني

هوميستاي سوڠاي سيريه

يومين ليلة واحدة
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أماكن الإقامة المقترحة

خط سير الرحلة
 رحلة شهر العسل

اليوم الثانياليوم الأول

الساعة 9.00 صباحًا الساعة 9.00 صباحًا  الإفطار في مأكولات جلازي ، 
سايبرجايا

الإفطار في الفندق

التسوق في مركز آي أو آي 
التجاري

زيارة تامن فرصحابتن سلانحور - 
يابان

الغداء في "أولي أولي بالي" 
مركز آي أو آي التجاري

مرطبات/تحقق من الفندق 

التزلج على الجليد في إيسكيب 
رينك ، مركز آي أو آي التجاري

الغداء في توينتي .كو

إدخل في الفندق.

التسوق في مركز كويسايد 
التجاري

ركوب الدراجات/ركوب مدينة الأضواء
القوارب في مركز كويسايد 

التجاري يكفى هذا اليوم

يكفى هذا اليوم

العشاء في مقهى سيرامبي
شاي الترحيب في مارك ات 

فريد باتيسيري

الساعة 10.30 صباحًا 
الساعة 10.00 صباحًا 

الساعة 12.30 نهارا
الساعة 12.00 نهارا

الساعة1.30 مساًء 

الساعة1.30 مساًء 

الساعة 3.30 مساًء 

الساعة 3.00 مساًء 

الساعة6.00 مساًء 
الساعة4.30 مساًء 

الساعة 5.30 مساًء الساعة 7.30 ليلاً  

الساعة 11.00 ليلاً  

الساعة 6.30 مساء

فندق ويندام أكمار، كالنج

فندق وأجنحة مارديه

فندق كونكورد  

تصنيف النجوم

تصنيف النجوم

تصنيف النجوم

يومين ليلة واحدة



سيالنجور الراِئعة57

ِعش كالسكان المحليين

PUA CHUN SEONG
مع : 

الساعة 5.00 مساًء 
تصفح بيئة المانغروف على طول ضفة النهر

غادروا إلى مصب النهر واستمتعوا بعلم بيئة المانغروف بالقرب من النهر.

الساعة 5:30 مساًء 
البحث عن مؤن أسماك نسر الزينة

شاهد طيور العقاب والطيور البحرية تتغذى على طول نهر كوالا سيلانجور

الساعة 6:30 مساًء
تجربة صيد الأسماك بالشباك

يوضح الصياد كيفية صيد البطلينوس باستخدام شباك الصيد

الساعة 7:00 مساًء
العودة إلى رصيف الميناء

الساعة 6:00 مساًء
تجربة إصطياد الأسماك الصدفية

يوضح الصيادون كيفية الأمساك بالأسماك الصدفية بإستخدام أدوات الصيد

المغادرة من رصيف باسير بينامبانغ ، في مواجهة نسيم البحر المد والجزر ، يمكنك رؤية خط أفقي لا 
نهاية له. خذ قارب الصيد الخشبي التقليدي لوجهتك واتركه. مع تجربتنا تصبح صياًدا يوًما ما. يتم 
تشغيل هذه الجولة من قبل نقيب كبير )بأكثر من 35 عاًما من الخبرة(. يمكن للسياح تجربة الصيد 

البحري الضحل النادر. كانت باسير بينامبانج في يوم من الأيام مكاًنا بارًزا لإنتاج البطلينوس. النهر غني 
بالأجواء البيئية. الآن ، دعنا نذهب لاستكشاف هذا العالم الرائع مًعا

اسم : PUA CHUN SEONG )باو تشون سيونغ(
HKSS0009 : رقم الترخيص
رقم الهاتف : 017-2585552

csmakodesign@gmail.com : بريد الإلكتروني
letsgotravelbear/ وسائل التواصل الاجتماعي  : فيسبوك

خط السير

1
2
3

4
5

ِعش كصياد سمك

سالنجور المجتمع المضيف
خط سير الرحلة

رمال بينامبانغ، 
كوالا سيالنجور
)Pasir Penambang, 

Kuala Selangor(
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خيرالنساء
مع : 

اسم : خيرالنساء بنت عبد الغفار 
HKSS0043 : رقم الترخيص
رقم الهاتف : 019-3299760

khairunnisakabdghaffar@gmail.com : بريد الإلكتروني
   Explore Husel )وسائل التواصل الاجتماعي  : )فيسبوك

 @explorehusel إنستغرام  

خط سير 1

خط سير 2

1

1

2

2

3

3

4

4

ِعش كالسكان المحليين لنصف يوم

نهر سيلانجور هو النهر الرئيسي الذي يقع في هولو سيلانجور بدًءا من سد "بيرتاك" وينتهي في كوالا 
سيلانجور. في أحد تقاطعات هذا النهر ، تقع "ألور لمبا"، حيث  يمكن للزوار تجربة الأنشطة التي مارسها 
المجتمع القديم. و من بين الأنشطة هي تسطيح خام القصدير، إلتقاط القواقع، وصيد الأسماك، وغيرها 

من الأنشطة الترفيهية

الساعة 9.00 صباحًا 
قنوات المياه

تتبع النهر في قوارب مطاطية واستكشف الغابة الفريدة 
من نوعها  أثناء الاستمتاع بصوت خرير مياه النهر

الساعة 9.00 صباحًا
صنع الليمانغ "طعام ماليزي تقليدي"

تجربة عملية صنع الليمانغ. وهو طعام مصنوع 
من الأرز اللزج و حليب جوز الهند يتم طهي هذا 

الطعام باستخدام عيدان الخيزران

الساعة 10.00 صباحًا 
منجم القصدير الخام و جمع القواقع

تسطيح القصدير هوالطريقة التقليدية 
المستخدمة لإستخراج خام القصدير. يحظى 

الزوار أيضا بفرصة لتجربة إلتقاط القواقع من 
النهر. منجالا هي أيضا واحدة من الأنشطة 

المثيرة للاهتمام

الساعة 12.00 نهارًا 
الغداء

الساعة 12.00 نهارًا 
الغداء

الساعة 1.00 مساًء 
نهاية الأنشطة 

الساعة 1.00 مساًء 
نهاية الأنشطة 

الساعة 10.00 صباحًا 
منجم القصدير الخام و جمع القواقع

تسطيح القصدير هوالطريقة التقليدية المستخدمة 
لإستخراج خام القصدير. يحظى الزوار أيضا بفرصة لتجربة 

إلتقاط القواقع من النهر. منجالا هي أيضا واحدة من 
الأنشطة المثيرة للاهتمام

ِعش كالسكان المحليين سالنجور المجتمع المضيف
خط سير الرحلة

نهر سيالنجور، 
هولو سيالنجور

)Sungai Selangor, 
Hulu Selangor(
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سيتي شافينا
مع : 

اسم : سيتي شافينا بنت سنوسي 
HKSS0039 : رقم الترخيص
رقم الهاتف : 017-6034908

sitishafina.sanusi@gmail.com : بريد الإلكتروني
discoverkualangat :وسائل الاعلام الاجتماعية  : فيسبوك/إنستغرام

خط سير 1

1
2
3

4

5
6

قصة التيمبي 1001

اتبع هذا المسار لاستكشاف مميزات فوائد أوراق أشجار الكيتابانغ و وأوراق أشجار السيمبور الفريدة من 
نوعها. من التراث الرئيسي في كوالا لانغات "منذ تسعينيات القرن التاسع عشر". 

تعلم خطوة بخطوة عملية صنع الـ "تيمبي" المصنوعة من فول الصويا  وأخذ النصائح والحيل المفيدة 
المتناقلة من جيل إلى جيل. سيتم إعطاء المشاركين أيًضا مجموعة متنوعة من الوصفات الخاصة لأطباق 

تعد بإستخدام التيمبي

الساعة 9.00 صباحًا
التسجيل والتوجيهات  بشأن قصة، تاريخ 

وفوائد التيمبي

الساعة 9.45 صباحًا
تعلم كيفية إنتقاء وتنظيف

أوراق أشجار كيتابانغ و أوراق أشجار سيمبور

الساعة 11.15 صباحا
جلسة مشاركة بشأن النصائح والوصفات

بإستخدام التيمبي

الساعة 11:30 صباحًا
إعداد طبق واحد بإستخدام 
الوصفة المبنية على التيمبي

الساعة 12:30 نهارًا
الإستمتاع بالبطق الُمعد،

نهاية النشاط

الساعة10:15 صباحًا
شرح طريقة صنع التيمبي:

التعريف بالمكونات
• عملية القياس

• صنع التيمبي )خطوة بخطوة(
• الممنوعات فيما يخص التيمبي

• التغليف 
• عملية التخمير

ِعش كالسكان المحليين سالنجور المجتمع المضيف
خط سير الرحلة

خط سير 2

1

2
3
4

تقدم جولة "بندر تيماسيا" التراثية  قصص عن أمجاد عصر 
السلطنة.  السلطان علاء الدين سليمان شاه خامس سلطان 

سيلانجور. تركزت القصص في "كامبونغ بندر" ، كوالا 
لانغات. لقد تركت الحقبة الحاكمة أثرًا هائلاً على المساهمة 

في الإسلام واقتصاد المجتمع والتعليم

الساعة 10.30 صباحًا 
جولة إستعراضية حول إسهامات 

السلطان في الدين الإسلامي

الساعة 11.30 صباحًا
جولة إستعراضية حول إسهامات 

السلطان في الدين الإسلامي

الساعة 12.00 نهارًا
الغداء ("ماكن دولڠ"، "دودوق برسيلا" 

و "ماكن مڠڬوناكن تاڠن").

الساعة 9.00 صباحًا 
• التسجيل والتوجيهات

• سيحصل المشاركون على "نسيج الباتيك" الذي 
سيتم ارتداؤه أثناء الزيارة

• الأداء الترحيبي "دابوس – سيلات – 
تشيمبولينغ"

• مقدمة حول قصر المدينة والسلطان علاء 
الدين شاه

• زيارة منطقة البناء وعرض مساهمات السلطان 
في الاقتصاد

5
6

الساعة 12.45 نهارًا
رحلة الى مقام السلطان عبدالصمد 

ومتحف إن سيتو "إختيارية"

الساعة 1.30 مساًء 
انتهاء الجولة

بيت سيتي بانتينج،
كوالا لانغات

)Rumah Cik Siti Banting, 
Kuala Langat(

كامبونج باندار،
كوالا لانغات

)Kampung Bandar, 
Kuala Langat(
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1

5

3
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8
7

9
4
3

5
4

1
ِعش كالسكان المحليين

ِعش كالسكان المحليين سالنجور المجتمع المضيف
خط سير الرحلة

VIMALAاميرة رشيدة
مع : مع : 

اسم : اميرة رشيدة بنت جميل  
HKSS0007 : رقم الترخيص

رقم الهاتف : 011-30831273
amirarasyidah94@gmail.com : بريد الإلكتروني

Explore Husel )وسائل التواصل الاجتماعي  : )فيسبوك

اسم : فيمالا  
HKSS0029 : رقم الترخيص
رقم الهاتف : 016-6685021

vaishu1015@gmail.com : بريد الإلكتروني
DiscoverKlang وسائل التواصل الاجتماعي  : فيسبوك/إنستغرام

كن قريًبا وشخصًيا من وجهتك وتفاعل بنشاط مع نمط الحياة المحلي. العيش بأسلوب حياة محلي يوسع 
مغامرتك بالذهاب إلى أبعد من ذلك. مغامرتك ستذهب الى ما وراء الأنشطة السياحية للاستمتاع بتجربة 

سفر أصيلة. انغمس أكثر بعمق في الأشياء التي لا ُتنسى أحياًنا الذكريات تغير الحياة.

مقاطعة ليتل إنديا  "الهند الصغيرة" ، الواقعة على طول طريق "تنكو كيلانا" في كلانج ، هو الشارع الأكثر 
تأثرًا بالهند في ماليزيا. تصطف المحلات التجارية على جانبي الطريق ، ومع الأكشاك الممتدة على الأرصفة 

والأزقة الخلفية ، فإن الزوار مدللون حًقا للاختيار عندما يتعلق الأمر بالتسوق في" ليتل إنديا" ، كلانج

خط السير
خط السير

الساعة 10.30 صباحًا
زيارة أكبر مزرعة لجوز الهند في جنوب شرق 

آسيا والحصول على فرصة للتعلم عن الأنواع 
المختلفة من جوز الهند بأشكالها وألوانها. وفي 
المزرعة ، تكون الأنواع الرئيسية من جوز الهند 
هي "جوز هند الماتاغ" و "جوز هند الباندان".

الساعة 11.00 صباحًا
تجربة الطريقة المحلية لاستخراج. قوام 

فاكهة جوز الهند باستخدام فّتاحة جوزالهند.

الساعة 8.30 صباحًا
KTM  الاجتماع في محطة قطار

وتناول الإفطار على الطريقة الهندية.

الساعة 9.15 صباحًا
 التعرف على كيفية أداء الهنود للصلوات. 

سيكون هناك صلوات خاصة وأركانا للسياح.

الساعة 10.15 صباحًا
التعرف على أنواع الملابس في الثقافة الهندية 
والاستفادة من فرصة تجربة إرتداء الـ "ساري" 

و "دهوتي"

الساعة 11.15 صباحًا
الزهور هي واحدة من الأشياء الرئيسية 

لجميع أنواع الأحداث الهندوسية. سيتعلم 
السياح ربطة العنق.

الساعة 12.00 مساًء 
سيقوم السائحون بتذوق وجبة 

لذيذة كاملة مقدمة على ورق الموز

الساعة 3.00مساًء
اصطاد السمك بالطريقة التقليدية 

مثل السكان المحليين باستخدام 
قصبة صيد الخيزران والعثور على 

الطعم بنفسك.

الساعة 4.30 مساًء
انضم إلى ورشة العمل التقليدية

نسج الملايو واكتشاف استخدام 
أوراق المنغكوانغ

الساعة 5.30 مساًء
الاسترخاء بعد ورشة العمل مع كوب 
من الشاي المحلي الخاص و الحلوى 

مثل "واداي كيبنغ".

الساعة 6.00 مساًء
انتهاء الجولة

الساعة 12.00 مساًء
تجربة وتعلم حول كيفية إعداد الأطباق 

التقليدية مثل طبق أوندي أوندي

الساعة 2.00 مساًء
تجربة الرحلة البحرية على متن القوارب 

مثل السكان المحليين عبر الحدود.

الساعة 11.00 صباحًا
موعد الغذاء تذوق أطباق القرية المحلية مثل طبق  

"سمك البيكاسام" الذي يعد من سمك الـ" بويو". 
وأطباق  لحم القنفذ ، ولحم الغزلان التي يمكنك 

الإستمتاع بتناولها مع الصلصة الجانبية

نهر المياه العذبة, 
ِسباك بيرنام

)Sungai Air Tawar, 
Sabak Bernam(

ليتل إنديا، كالنج
)Little India, Klang(
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