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مدينة ميدان المزدهرة ، عاصمة سومطرة الشمالية ، 

المركز االقتصادي والتجاري لهذه المنطقة. هذه هي أكبر

والتي جذبت منذ فترة طويلة  ا,مدينة في جزيرة سومطر

سكانا من جميع أنحاء إندونيسيا للمجيء والعيش هناك. 

وبسبب هذا التنوع العرقي ، تشتهر ميدان بأماكن الطهي 

ن اللذيذة الغنية بالعديد من النكهات. سترحب مدينة ميدا

). KNOبالذين يسافرون جواً في مطار كواالنامو الدولي (

حوالي ساعتين بالسيارة من  ة دلي سردانجنتقع في مدي

ميدان. في ميدان ، يمكنك اختيار الحافالت العامة أو 

أو سيارات األجرة أو العربات . الحافالت الصغيرة المحلية

ل قليسوداكو بسيطة وغير مكلفة. استخدم هذا إذا كان لديك ال

 من اإلندونيسية ، لذا لن تفوت هدفك للتوقف.

اإللكترونيموقع 
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بحيرة توبا هي عجب طبيعي غير عادي في العالم. هذه 
البحيرة الحفرة الكبيرة تتكون من جزيرة بحجم سنغافورة

1145. تبلغ مساحة بحيرة توبا أكثر من يهافي وسط
يرة مترًا. هذه هي أكبر بح 450كيلومتًرا مربعًا ، وعمقها 

في جنوب شرق آسيا وواحدة من أعمق البحيرات في العالم.
ن اشعر بالرياح في شعرك وقم كما يفعل السكان المحليون م

خالل استئجار الدراجات النارية الستكشاف هذا الجزء 
الجميل من العالم. إذا كنت في جزيرة ساموسير ، يمكنك 

من خالل القيادة على الطريق قضاء يومك في استكشافه 
المحيط بحافة الجزيرة. على الرغم من أن هذا الطريق هش
وغير ممهد في بعض األماكن ، إال أنه يوفر مناظر خالبة

ية للبحيرة من أعلى نقطة في الجزيرة. إذا كنت تعيش في قر
ر ة  في ساموسير ، فإن أفضل طريقة وشهمتوك توك ال

على طول الطريق الرئيسي للتجول هي المشي أو التجول 
  بوتيرة ممتعة.

من كم شمال غرب 90تقع  بوكيت  الوانج على بعد حوالي 
الشمالية وإلى الجنوب من حديقة  اميدان  عاصمة  سومطر

ابةجونونج ليوسور الوطنية. هذه هي البوابة المؤدية إلى غ
لمنحدرات األسطورية  ذات التضاريس الحادة وا  ا  سومطر

استكشف  .الموحلة. استكشاف الغابة هنا مغامرة حقيقية
من الغابة المدهشة ونقلها إلى عالم جديد. هذا عمالق لطيف

نا.الغابة  ، األورانجوتان التي تعد عامل الجذب الرئيسي ه
بوكيت  الوانج هي واحدة من أفضل األماكن في العالم 

رى نسباالنقراض. لمواجهة هذا الرئيسيات النادرة والمهددة 
ها هذه  المخلوقات رشيقة يتأرجح من خالل مظلة الغابات ألن

تبحث  عن الفاكهة. هذه واحدة من أكبر مجتمعات حصن 
منهم هنا.  5000األور انجوتان ، حيث يعيش أكثر من 

ريبمركز إعادة التأهيل في أورانغوتان هو مكان يتم فيه تد
يوم . وال1973عام  األيتام على العيش في البرية ويعمل منذ

ين ، يستقطب هذا المكان الزوار من جميع أنحاء العالم الذ
  .هلةيأتون إلى هنا للتعرف على هذه المخلوقات اليتيمة المذ

  

تم بناء هذا القصر من قبل السلطان مأمون الرشيد بيركاسا 
غرفة على  30، ويضم  1891- 1887عالمشاه في الفترة 

متر مربع. ومع ذلك ، هناك غرفة رئيسية  2772مساحة 
واحدة فقط مفتوحة للجمهور ، وهي غرفة العرش. أسلوبه 
المعماري هو مزيج ثقافي من التراث الماليو واإلسالمي 

ما يتميز التصميم الداخلي بجو إسباني إيطالي أ ,والمغالي
أكثر. التقط صورة لنفسك ترتدي الزي الملكي الماليو ديلي
أو تجلس على عرش السلطان والملكة. كما يتم عرض 
مجموعات من المجوهرات والتحف والهدايا الملكية التي 

  قدمها قادة الممالك في الدول األخرى.
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تم يتشعر بنقلك إلى التاري . أن يارة هذا القصر ستجعلك 
تماًما مثل ترتيب كل أثاث وإكسسوارات في هذا القصر 

القصر الذي ال يزال يسكنه مالكه. يقع في وسط ميدان ، 
 زيةويضم هذا المبنى مزيجًا من التأثيرات الصينية والمالي
ن بي وآرت ديكو. ال يزال المنزل الكبير يتم صيانته جيدًا

ا ماذ. إذا نمرجع إلى التاري لالهياكل الحديثة المحيطة به
يبحث الذي هو تاجر صيني  Tjong A Fie يسمى بذلك

ن باسم ميدان. ل قد عن ثروة أفضل في المدينة المعروفة ا
عيًما محترًما ،  نهض نهضة فأصبح رجال ثريًا ، و

ية ومحسنًا. مع المنحوتات والزخارف والتحف واألعمال الفن
 الجميلة ، هذا البيت الكبير مخص لزوجته الحبيبة. هذه

ي من بين ثالث شخصيات ه Tjong A Fieحقيقة ممتعة: 

 مولت بناء مسجد المصون الكبير.

الجميلة ، على Karoالجميلة في مرتفعات  برستاقي مدينة
. تقع المدينة على Tobaكم من ميدان إلى بحيرة  70بعد 

- 17متر ، وتتمتع بمنا بارد ، يتراوح بين  1300ارتفا 
درجة مئوية ، مما يجعل استراحة منعشة من حرارة  20

ى ر علسيطالمدينة. اليوم ممتع للغاية بينما الليل بارد جدًا. ي
المناظر الطبيعية هنا مناظر بركانية بعيدة عن جبل 

،رف الغربي من المدينة سينابونج وجبل سيباياك. على الط
فوق السهل المحيط لتوفير بعض  Gunaling Hillيرتفع 

المناظر الرائعة لهذين البركانين الشاهقين. تشتهر 
Berastagi  بالزهور والخضروات والفواكه وسوقها مليء

 باألنشطة دائًما.

السفر إلى منطقة باردة من الهواء النقي في المرتفعات 
لتهدئة العينين مع منظر رائع . يقع جبل سينابونج في منطقة 
كارو بمحافظة سومطرا الشمالية ، ويتمتع بموقع جغرافي 

°  98شمال خط العرض و  10°  3على  خط عرض 
ًا ، يحتوي الجبل المهيب الذي يبلغ ارتفاعه 23.5  شرق

رًا على أربعة حفر بركانية. التربة البركانية مت 2460
الخصبة ودرجات حرارة المدينة الباردة تجعلها مثالية 

سوق  Berastagiلزراعة الفواكه والخضروات والزهور. 
جة.  الزهور والفواكه هو الجنة الملونة من المنتجات الطا
سوف تجد الفواكه الغريبة والزهور العطرة في عشرات 

م مهرجان للفواكه والزهور مرة واحدة في األكشاك. يقا
  السنة لالحتفال بموسم الحصاد.
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 حزمة جولة ميدان
: يبدأ من

فندق 4 *  6،000،000 روبية إندونيسية (1590 ريال سعودي لشخص
(أيام 6 ليايل 7)

1: الوصول يف ميدان - برستاجي (بدون وجبات اليوم 
ميدان الوصول يف ميدان

خذمة تقط يف مطار كواالملو
تحقق دقول الفندق

 اليوم الثاين: برياستاغي - شالل سيبيسو بيسو - حديقة منتجع سيامليم
وجبة اإلفطار يف الفندق

التوجه إىل سوق الفاكهة يف بريستاغي
يتجه إىل جاندالينج هيلز ملشاهدة جبل سيباياك، جبل سينابونج

تتمتع قرية كارو التقليدية وزيارة شالل سيبيسو بيسو
انتقل إىل منتجع سيامليم، الغداء

تحقق دخول الفندوق الفندق
االستمتع يف حديقة سيامليم ريزورت

برنامج الحر
 اليوم الثالث: جولة منتجع تامان سيامليم

مشاهدة رشوق الشمس، وجبة االفطار
رحلة الشالل والبحرية، جولة مزرعة العضوية

تجهيز القهوة والشاي، الغداء
برنامج الحر

اليوم الرابع: ميدان - نهر بينجي لرتميث املياه البيضاء الناعمة
وجبة اإلفطار يف الفندق، اذهب إىل نهر بينجى

وصول يف نهر بيينغاي، واالستعداد لتجديف املياه البيضاء
التجديف يف نهر بينجي، الغداء يف مطعم محيل

االستمتع بزيارة قرص ميمون
تحقق دخول فندق

برنامج الحر

حزمة
 جولة
ميدان

 اليوم الخامس: املغادرة
وجبة االفطار

خذمة انزال املطار
وقت املغادرة

:إدراجه
• العودة نقل املطار 

• النقل بكيف الهواء، أثناء جوالت ملشاهدة معامل املدينة 
• ليايل يف فندق االختيار مع وجبة إفطار يومية4  

• جولة ملشاهدة معامل املدينة حسب الربنامج 
• رسوم الدخول يف األجسام السياحية ورسوم وقوف السيارات 

• تجربة دليل نائب الرئيس للسائقني الذين يتحدثون اإلنجليزية / العربية 

:استثناء
• تذكرة طريان 

• جولة اختيارية 
• النفقات الشخصية: التسوق ، ميني بار ، الغسيل ، البقشيش  

للسائق والدليل     
• وجبات (الغداء أو العشاء) التي مل يتم ذكرها يف الربنامج 

فندوق يف برياستاجي:حديقة منتجع سيامليم
فندق يف ميدان: فندق جراند مريكيور مها سيبتا ميدان أنجكاسا
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استكشاف ميدان
: يبدأ من

 فندق 4 * 4،800،000 روبية إندونيسية
(         ريال سعودي لشخص)(7 أيام 6 ليايل)

1: الوصول يف ميدان - الوصول يف ميدان اليوم 
الوصول يف امليدان

خذمة تقط يف مطار كواالملو، التوجه إىل بوكيت الوانج 
تحقق دخول الفندق

برنامج الحر

 اليوم الثاين: بوكيت الوانج - رحلة الغابة - األنابيب
وجبة اإلفطار يف الفندق

امليش الجامعي يف الغابة ملشاهدة أورانج أوتان (قرد كبري قديم
األنابيب يف نهر بوروك، الغداء والراحة

العشاء يف ايكو لودج

اليوم الثالث: بحرية توبا – جزيرة ساموسري (ب ، ل ، د
وجبة اإلفطار يف الفندق

التوجه إىل شالل سيبيسو بيسو
الغداء، نتحرك إىل جزيرة ساموسري بفريى القارب

تحقق دخول الفندق، العشاء يف مطعم محيل
برنامج الحر

حزمة
سوماتريا 
الشاملية 

اليوم 4: هوتا سياالجان - جولة يف القرية (ب ، ل ، د
وجبة اإلفطار يف الفندق

متجًها إىل هوتا سياالجان، قرية توك توك
الغداء التوجه إىل قرية توموك، أمباريتا، وسيامنيندو

العودة إىل الفندق، العشاء يف مطعم محيل
برنامج الحر

اليوم الخامس: العودة إىل ميدان (ب ، ل
وجبة اإلفطار يف الفندق، تحقق دخول الفندق

التوجه اىل بارابات، نقل إىل ميدان
الغداء، االستمتع بزيارة قرص ميمون

الذهاب إىل الفندق يف ميدان
تحقق دخول الفندق برنامج الحر

اليوم 6: املغادرة (ب
وجبة اإلفطار يف الفندق
نقل إىل مطار كواالنامو

:إدراجه
•العودة نقل املطار 

• النقل بكيف الهواء، أثناء جوالت ملشاهدة معامل املدينة   
• ليايل يف فندق االختيار مع وجبة إفطار يومية5  

• جولة ملشاهدة معامل املدينة حسب الربنامج   
• رسوم الدخول يف األجسام السياحية ورسوم وقوف السيارات 

• تجربة دليل نائب الرئيس للسائقني الذين يتحدثون اإلنجليزية / العربية 

:استثناء
• تذكرة طريان 

• جولة اختيارية 
• النفقات الشخصية: التسوق، ميني بار، الغسيل، البقشيش للسائق والدليل 

• وجبات (الغداء أو العشاء) التي مل يتم ذكرها يف الربنامج    

فندوق يف بوكيت الوانج : ايكو لودج بوكيت الوانج
فندوق يف ساموسري: كوخ تابو

فندق يف ميدان: فندق جراند مريكيور مها سيبتا ميدان أنجكا
سا

 اليوم الخامس: املغادرة
وجبة االفطار

خذمة انزال املطار
وقت املغادرة

:إدراجه
• العودة نقل املطار 

• النقل بكيف الهواء، أثناء جوالت ملشاهدة معامل املدينة 
• ليايل يف فندق االختيار مع وجبة إفطار يومية4  

• جولة ملشاهدة معامل املدينة حسب الربنامج 
• رسوم الدخول يف األجسام السياحية ورسوم وقوف السيارات 

• تجربة دليل نائب الرئيس للسائقني الذين يتحدثون اإلنجليزية / العربية 

:استثناء
• تذكرة طريان 

• جولة اختيارية 
• النفقات الشخصية: التسوق ، ميني بار ، الغسيل ، البقشيش  

للسائق والدليل     
• وجبات (الغداء أو العشاء) التي مل يتم ذكرها يف الربنامج 

فندوق يف برياستاجي:حديقة منتجع سيامليم
فندق يف ميدان: فندق جراند مريكيور مها سيبتا ميدان أنجكاسا
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