
 

 
 

  

 

    :
  :https://malangkota.go.id

Malang مكان يستحق االستكشاف ، حيث  وه بالتأكيد

ة دينالجبال الجميلة حتى الطعام المدهش الذي تقدمه هذه الم

 ،Malang  لديها كل شيء. إذا كنت متحمًسا بالفعل

ام لقيومستعدًا للذهاب ولكنك ال تزال تفكر في أشياء يمكنك ا

لتيبها هناك ، فقم بإلقاء نظرة على هذه األفكار العشرة ا

تي إلى واحدة من أكثر اإلجازات الرائعة اليمكن أن ترشدك 

 ستحبها!



ΔϴϠΤϣ�ΕϻϮϛ΄ϣ

 ϥϭήϟ ΔΑέϮη 

 ϥϵ ˮϞϴΒϘϟ άϫ Ϧϣ ˯ϲη Ϧϋ ΖόϤγ Ϟϫ ˬ "ΩϮγ ˯ΎδΣ"

 ΔλΎΧ ˬ ϪϨϣ ΪΑ ϻ ήϣ άϫ ϥϭέϭΰϳ Ϧϳάϟ ϚΌϟϭϷ ΔΒδϨϟΎΑ

 ϚϨϜϤϳ ˬ ˯ΎδΤϠϟ ϱΩΎόϟ ήϴϏ ΩϮγϷ ϥϮϠϟ ϲϓ !Δϴϗήθϟ ϭΎΟ

όϗ ϲϓ ίέϷ ˯ϑΩϭ Δό˷τϘϤϟ ϡϮΤϠϟΎΑ ϲϨϐϟ ϕάϤϟ ϕϭάΗ

ϗϮϗ Ϧϣ ϰΘΣ ϭ ϦϴϤδϗ ϰϟ· ϠϤϤϟ ξϴΒϟ ϑΎπ˵ϳ .˯ΎϋϮϟ

 ϻ" ϒϳήόΗ ϥ οϮϟ Ϧϣ .ΔϴϨϐϟ ΔϤόρϷ ϕϭάΘϟ ϱήΒϤΠϟ

ΘϜϟ ϰϠϋ ϢϜΤΗ ˯ϲη Ϯϫ ˯ΎδΤϟ άϫ ˬ "ϪϓϼϏ ϝϼΧ Ϧϣ ΏΎ

 ΏήΠΗ ϥ ΐΠϳ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϭ ˬ ήΧ ϥΎϜϣ ϱ ϲϓ ϩΪϫΎθΗ Ϧϟ

!ΔϴϬθϟ ΔϤόρϷ 

ϱΪϧϭέ ΞϧΪϳϭ 

 ΓήϜϓ ϦϴϟΎϨϳέΩϷ ΦπΑ έϮόθϟϭ Δόήϟ ΓήϣΎϐϤϟ ήΒΘόΗ

 ήυΎϨϤϟΎΑ ϊΘϤΘϟϭ ˯ΎΧήΘγϻ ϦϜϟϭ .ΔϠτϋ ˯ΎπϘϟ Δόέ

 ΎϬϣΪϘΗ ϲΘϟ ΔϴόϴΒτϟBatu  ˱πϳ Ϯϫ ϲϓ ϪΑ ϡΎϴϘϟ ΪϳήΗ ˯ϲη Ύ

 Ϥγϭ ˬ ˯ϲη Ϟϛ ϖθϨΘγϭ ˬ ΩέΎΒϟ ˯ϮϬϟΎΑ ήόη !ΔϠτϋ

 ˯ϑΪΑ ωΎΘϤΘγϻΎΑ ϚδϔϨϟWedang Ronde  Ϣόρ Ϯϫϭ ˬ

 .ϝΰϨϤϟ ϰϟ· ΩϮόΗ ϰΘΣ ϩήϛάΘΗWedang Ronde  Ϯϫ

 ΎϴϟϮλΎϔϟ ϊϣ ΦΒτϳ ϱάϟ ϞϴΒΠϧΰϟ ˯ Ύϣ Ϧϣ ωϮϨμϣ Ώϭήθϣ

Ϧϣ ΔϋϮϨμϤϟ Γήϴϐμϟ ΕήϜϟ Ύπ˱ϳϭ ΰΒΨϟ  .ϖϴϗΪϟ

 ˯ϮϬϟ ϲϓ ΓΩέΎΑ ΔϠϴϟ ϲϓ ϚΘϘϓήϤϟ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ ϪΑ ϊΘϤΘδΘγ ˯ϲη

 Ϧϣ ϲϘϨϟBatu. 



 

 

ϮϣϭήΑ ϞΒΟ ϲϓ βϤθϟ ϕϭήη άΧϭ ΓήϣΎϐϤϟ ΔϠΣήΑ Ϣϗ 

 ΓΪϫΎθϣ ΩήΠϤΑ ΔϴΟΰϤϟ ϪΘϟΎΣ ϦϴδΤΗ κΨη ϱϷ ϦϜϤϳ

 ϞϴΨΘΗ ϥ Ϛϟ ϖΒγ Ϟϫ ˬ ϦϜϟϭ .ϖϓϷ ϲϓ βϤθϟ ϕϭήη

ΎϨδΣ ˮϮϣϭήΑ ϞΒΟ ϰϠϋ ΏΎΤδϟ Ϧϣ βϤθϟ ϕϭήη ΓΪϫΎθϣ

 ϰϟ· ΔϠΣέ ΰΠΣϭ ϞϴΨΘϟ Ϧϋ ϒϗϮΗ ˬMalang  !ϥϵ

 ϚϣϮϳ ˯ΪΒϟ ΔϘϳήρ Ϟπϓ ϲϫ Ύϣ ˬ  ΪϬθϤϟ Ϧϋ ήψϨϟ ϑήμΑ

ϣ ΐϴΟ ΓέΎϴγ ΏϮϛέ Ϧϣ ϥΎϛήΒϟ ϲϓ ϡϮϳ ˯Ύπϗ ϞΒϗ ΔόΘϤ

ΔϠΣήϟ ΪόΘδϣ Ζϧ΄ϓ ˬ άϬϟ Ϊ˱όΘδϣ ΖϨϛ Ϋ· ˬ Ύ˱ϨδΣ ˮήϴϬθϟ

!ΔϘϻ ΔϠΣέ .ϰδϨ˵ϳ ϻ ΪϬθϣ ΓΪϫΎθϤϟ ϰδϨΗ ϻ 

 ϝϭΪϴϛ ϥϮΟϮΑ Δϳήϗ ϰϟ· ϪΟϮΗ Pujon Kidul  ϕϭάΗϭ

ΡϮδϟ ϰϬϘϣ ϲϓ ϲόϴΒτϟ ϢϴόϨϟ 

 ˮΔϨΧΎδϟ ΓϮϬϘϟ Ϧϣ άϳάϟ ΏϮϛ Ϣόρ ϞϤϜϳ ϥ ϦϜϤϳ ϱάϟ ΫΎϣ

 ˯ϮϬϟϭ ΔϠϴϤΠϟ ΔϴόϴΒτϟ ήυΎϨϤϟ Ϧϣ Ξϳΰϣ Ϯϫ ΏϮΠϟ

 Δϳήϗ ϲϓ ϊϘϳ ϱάϟ " ΡϮδϟ "  ϰϬϘϤϟ ϦϜϤϳ .Δϳήϗ Ϧϣ ϲϘϨϟ

 ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ άϫ Ϟϛ Ϛϟ ϡΪϘϳ ϥ ϝϭΪϴϛ ϥϮΟϮΑ

 έΎψΘϧ ϥΈϓ ˬ ΔϠϣΎϛ ΔΑήΠΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ˬ ϚϟΫΐϴΣήΘϟ  ϚΑ

 άϫ ϲϓ ϢϬΑ ϲϘΘϠΘγ Ϧϳάϟ ϦϳΩϭΩϮϟ ϦϴϴϠΤϤϟ ϥΎϜδϟ Ϯϫ

 ήϔδϟ ϰϟ· ΔΟΎΤΑ Ϛϧ΄Α ήόθΗ ϚϠόΠϳ Ϊϗ ϱάϟ ήϴϐμϟ ϥΎϜϤϟ

ΏήΠΘϟ ϥϵ ΔϠΣήϟ ςτΧ .Ύϣ Ύϣ˱Ϯϳ ΎϨϫ ϰϟ· ϯήΧ Γή

 ΔϨϳΪϤϟ Ϧϣ ˯ΰΟ  ϕϭάΗϭ-  ϰϟ· ϞϘΘϧϭ ΔΒΧΎμϟ ΔϨϳΪϤϟ

ϲϘϨϟ ˯ϮϬϟ ξόΑ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΡϮδϟ ϰϬϘϣ !ΩέΎΒϟ 

 . ΔϠϫάϣ ΔϠϴϟ ˬ ϮΗΎΑ ϰϟ· ϼϴϟ ΏΎϫάϟ
 

 ϲϓ ΔϠϴϟ ˯ Ύπϗ ϥ· !ΔϠϠπϣ Ζδϴϟ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑ Ϯϫ Ϣγϻ άϫBatu

 ˯ϮοϷΎΑ ϊΘϤΘδΗ ΖϨϛ Ϋ· ΔλΎΧ ˬ Δόέ ΔΑήΠΗ ϞόϔϟΎΑ Ϯϫ

 ϲϓ Δϴϫΰϟ ΔϧϮϠϤϟBatu Night Spectacular !Batu 

ΕΫ Γήϴϐλ ΔϨϳΪϤϟ ϲϟΎΜϤϟ ϒϳήόΘϟ Ϯϫ ήΠΤϟ ϭ  ΐϠϗ

 Ϧϣ ΓέΎΛϹ Ϧϣ ήϴΜϜϟ ϙϭήϟ ϰϘϴγϮϣ Ϛϟ ϡΪϘΘγ .ήϴΒϛ

 ΪϳήΗ ˯ϲη ήΧ Ϯϫ ϡϮϨϟ ϥ ΪϘΘόΗ ΚϴΤΑ ˬ ϞϴϠϟ ϰϟ· ΡΎΒμϟ

 ϰϟ· ϞϘΘϧ .ΎϨϫ ϪΑ ϡΎϴϘϟBatu Night Spectacular

 ϪϧϷ ˬ ΔϴϠϴϠϟ ΓΎϴΤϠϟ ϩ΅ΎϨΑ ϢΗ ϱάϟ ϪϴϓήΘϟ ϩΰϨΘϣ Ϧϣ ζϫΪϨΘϟ

 ΔϋΎδϟ Ϧϣ ςϘϓ Θϔϳ3  ϒμΘϨϣ ϰΘΣϭ ˱˯ Ύδϣ Ϣϗ .ϞϴϠϟ

 ϦϴΑ Ϧϣ ϦϴϟΎϨϳέΩϷϭ ϚΤπϟ ˯ϑΩ ϊϣ ΓΩέΎΑ ΔϠϴϟ ϦϴΨδΘΑ

 ϲϓ ςϘϓ ΎϨϫ ΕϻϮΠϟ Ϧϣ Δόγϭ ΔϋϮϤΠϣBatu Night 

Spectacular! 



ϙΎϴϧΎΑ ϞΒΟ 
 

 ΏάΠϟ ϖρΎϨϣ Ϧϣ ΓΪΣϭ ϊΒτϟΎΑ ˬ ΔϴΎϧ ΔϴϠΒΟ ΔϨϳΪϤϛ

 ϮΗΎΑ ϝϮΣ ζϴόϟ ϚΤϨϤϳ .ϙΎϴϧΎΑ ϞΒΟ Ϯϫ ϮΗΎΑ ϲϓ Δϴδϴήϟ

 ΔϳΪΑ ϊϣ ϡϮϴϟ ˯ΪΑϭ ϝΎΒΠϟ ϰϠϋ Εϻϼρ· ϊϣ υΎϘϴΘγϻ ΔόΘϣ

 Ϫϴϟ· ΝΎΘΤΗ�ΎϤΑ ϚϴϨϴϋ ΔόΘϤϟ ΔϘϳήρ Ϟπϓ ϥ· ϥϮϟϮϘϳ .ΓΪϳΪΟ

ϠϘΗ ϻ ˬ ΔϴόϴΒτϟ ΔΌϴΒϟ Ϧϣ ήϴΜϜϟ Δϳ΅έ Ϯϫ ϲϓ !ϖBatu  ˬ

 ϪϣΪϘΗ ϥ ϦϜϤϳ ήψϨϣ Ϯϫ ϩήΘγ Ύϣ ϞϛNature Mother

ˮϚϟΫ Ϧϣ ˯ΎΧήΘγ ήΜϛ Ϯϫ Ύϣ 

 
ϮΗΎΑ Δϳήδϟ ΕΎϧϮϴΤϟ ΔϘϳΪΣ  

 ϲϓ ϯήΧϷ Δϴδϴήϟ ϢϟΎόϤϟ ϦϣϭBatu  ϥϮϴΣ ΔϘϳΪΣ

Batu Secret Zoo ΔϘϳΪΣ ϩάϫ ˬ Ϣγϻ ϲΣϮϳ ΎϤϛ .

ΕΎϧϮϴΤϟ ωϮϧ Ϧϣ ΪϳΪόϟ ΎϬΑ ΕΎϧϮϴΣ  ΔϘϳΪΣ βϴϟ ϦϜϟϭ

 ϢϴϤμΗ ϢΗ !ϚΑ ΔλΎΨϟ ΔϴΟΫϮϤϨϟ ϥϮϴΤϟBatu Secret 

Zoo  Δϳ΅έ Ϧϣ ϦϜϤΘΗ ϰΘΣ ΔϨϴόϣ Δϳήμϋ ΔϘϳήτΑ

 ΓήϴΜϣϭ ΔϔϠΘΨϣ ΔΌϴΑ ϲϓ ΔϘϳΪμϟϭ ΔΒϳήϐϟ ΕΎϧϮϴΤϟ

 ϥϷ ή˱ψϧ .ϡΎϤΘϫϼBatu  ΐϧΎΟ ϰϟ· ˬ ΔΒπϫ ϰϠϋ ϊϘϳ

ϨϜϤϳ ˬ ΕΎϗϮϠΨϤϟ Ϧϣ ΪϳΪόϟΎΑ Ύ˱ΑϮΤμϣ ϚϧϮϜΑ ωΎΘϤΘγϻϚ

ΩέΎΒϟ ˯ϮϬϟ ϊϣ ΔϠϴϤΠϟ ΔϴόϴΒτϟ ήυΎϨϤϟΎΑ ωΎΘϤΘγϻ Ύπ˱ϳ

ΚϴΣ ϒΤΘϣ ϊϣ ϥϮϴΤϟ ΔϘϳΪΣ Ϧϣ ˯ΰΟ ΓέΎϳί Ύπ˱ϳ ϚϨϜϤϳ

ϒο .ΎϬΨϳέΎΗ Ϧϣ ήϴϐλ ˯ΰΟ ϰϠϋ έϮΜόϟ Ύπ˱ϳ ϚϨϜϤϳ

 ϢϳϮϘΘϟ ΰϴϴϤΘΑ Ϣϗϭ ΓΎϴΤϟ ϯΪϣ ΕήϣΎϐϤϟ ΔϤΎϗ ϰϟ· άϫ

. ϚΑ ιΎΨϟ 

 . ϞϘϨϟ ϒΤΘϣ 
 

 ΔϤϳΪϘϟ ΕϼλϮϤϟ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ωϮϧϷ κμΨϣ ϒΤΘϣ

 Ϧϣ ΔϠϴϤΟ ΔϋϮϤΠϤΑ ωΎΘϤΘγϻ ϚϨϜϤϳ ˬ ΎϨϫ .ΓΪϳΪΠϟϭ

 ϯήΧϷ ΔϴϜϴγϼϜϟ ϞϘϨϟ ϞΎγϭϭ ΔϤϳΪϘϟ ΕέΎϴδϟ

 ΔϴϔϠΧ ΕΎϤγ ϊϣ .ΔΜϳΪΤϟ ϞϘϨϟ ϞΎγϭ ϰϟ· ΎϫέϮτΗ ΓΪϫΎθϣϭ

 ϞΜϣBatavia  ϭBuckingham  ϭHollywood  ϭ

Las Vegas  ϭBroadway  ϊϗϮϣ Ϧϣ ΪϳΪόϟ ϙΎϨϫ ˬ

 ΎϫήϛάΘϟ έϮμϟ ρΎϘΘϟϭ ΎϬΑ ωΎΘϤΘγϻ ϚϨϜϤϳ ϲΘϟ έϮμϟ
 ιΎΨϟ ϢϳϮϘΘϟ ϰϠϋ ΔΒγΎϨϣ Δϣϼϋ ϊο ˮ ϢΘϬϣ .ϡϮϴϟ ϚϟΫ ϲϓ

!ϮΗΎΑ ϰϟ· ΔϳϮΠϟ ΕϼΣήϟ ΰΠΣϭ ϚΑ 
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حزمة
سوماتريا 
الشاملية 

السياحة يف جاوة الرشقية
 تبدأ من 472 دوالر أمرييك لشخص

خمسة أيام، أربعة ليال

اليوم األول : الوصول يف سورابايا – النقل يف إنن بريغيا
دليلنا وسائقنا سوف تصاحبك يف محطة سورابايا. وبعد الخذمة اإلجتامعية

.سنتحرك إىل بريغيان من خالل ثالثة ساعة والنصف تقريبا بالسيارة 
 ثم تحقق دخول الفندوق خذ الراحة 

الفندوق : باوباب سافري الفندوق / مامثل

اليوم الثاين : حديقة سافري – باتو
وجبة الفطور، زيارة حديقة سافري، يستغرق حوايل ساعتني بالسيارة

من حديقة سافري 
الوصول إىل باتو ، تحقق دخول الفندق

العودة إىل السكن
الفندق: فندق جولدن توليب / مامثل

 اليوم الثالث : باتو جولة الكاملة
 ،وجبة الفطور، بزيارة باتو وحديقة التفاحة املحلية وبارااليانغ هييل

 ،ميكننا أن نشاهد املناظر الجميل. من مدينة باتو كام ميكنك القيام باملظالت
ثم زيارة شالل كوبان روندو ، املتحف األنكوت إنه أكرب متحف نقل

 يف جنوب رشق آسيا. هناك نستطيع أن نرى النقل املختلفة 
تبدأ من وسائل النقل التقليدية إىل الحديثة. العودة إىل السكن

الفندق: فندق جولدن توليب / أمارتهيلز / فندق مامثل

اليوم الرابع : ماالنج سيتي تور – برومو
وجبة االفطار، زيارة بوليفارد إيجني، ونصب توغو، وبقالة توكوا أوين

أقدم مطعم يف ماالنج)، منازل جوديفان امللونة)
.كانت منطقة فقرية ، لكنها أصبحت اآلن واحدة من أكرث األماكن زيارة يف ماالنج

نتحرك إىل جبل برومو العودة إىل السكان
(****) الفندق: فندق جيوا جاوا برومو

اليوم الخامس : رحلة برومو صن رايز - مطار سورابايا
03 صباجا  ،استيقاظ من النوم يف وقت مبكر يف الساعة 00:

 (سنبدأ جولتنا إىل جبل بانجانكان (أعىل وجهة نظر
.لرنى مشاهدة عملية مذهلة من رشوق الشمس الجميل مشاهدة الجبل
،جبل برومو جبل باتوك وجبل سمرو. بعد أن نرى عملية رشوق الشمس 

.نواصل رحلتنا إىل فوهة برومو عرب بحر من الرمال 

.املسافة من منطقة وقوف السيارات بالجيب و برومو كريرت هي 1 كيال مرت
3 دقيقة أو   للوصول إىل قمة الجبل، ميكنك امليش ملدة 0

 بوسيلة ركوب حصان الخيل الظهر. بعد أن وصلنا إىل منحدر
.برومو يجب علينا بتسلق الدرج تقريبا 249 خطوات لنظر عملية جبل فوهة برومو

: إدراجه
• النقل الخاص مع مكيف الهواء          

• دليل التحدث باللغة اإلنجليزية  
3 لياٍل مع وجبة إفطار (غرفة ديلوكس • (إقامة 
• رسوم الدخول عىل أساس برنامج جولة أعاله

•جيب يف برومو  
• رسوم ووقوف السيارات 

•ملرطبات   
• جافا الرشق 

(****)

(****)

(****)

 من جبل برومو،  سوف نعود إىل الفندق لتناول وجبة الفطور الجامعي
3 ساعات بالسيارة .ونواصل الذهاب إىل سورابايا. يستغرق حوايل 

انزال املطار ثم وقت املغادرة

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



السياحة يف جاوة الرشقية
3 دوالر أمرييك لشخص  تبدأ من 79

أربعة أيام، ثالثة ليال

اليوم األول : الوصول إىل سورابايا – باتوا
 دليلنا وسائقنا سوف تصاحبك يف محطة سورابايا. وبعد اإلجتامع 

 .سنتحرك إىل باتو. من خالل ثالثة ساعات تقريبا بالسيارة
 الوصول إىل باتو، ثم تحقق دخول الفندوق خذ الراحة

الفندوق : غولدان توليف الفندوق / مامثال

اليوم الثاين : باتوا يف األماكن املميزة (جولة باتوا سيغتييانج
وجبة الفطور، زيارة باراليانج هيل، رياضة الطريان الرشاعي

يعتمد عىل الطقس(، باتوا سيكريت جوا، حديقة الحيوانات الرسية)
متحف أنجكوت (أكرب متحف النقل يف جنوب رشق آسيا

العودة إىل السكن
 الفندوق : غولدان توليف الفندوق / مامثال

اليوم الثالث : باتوا يف األماكن املميزة (باتو جيامراالوانج
وجبة الفطور، تحقق خروج الفندوق، إىل حديق التفاحة املحلية
شالل ماداكاريبورا (أعىل شالل يف جاوة الرشقية حوايل 200 مرت 

للوصول الشالل يجب أن نأخذ سيارة األجرة بالدراجة النارية
3 الدقائق تقريبا. ثم ننتقل إىل جاماراالوانج  ثم منيش ملدة 0

أقرب قرية إىل جبل بروموا
العودة إىل السكن

الفندوق : جيوا جاوة فندوق بروموا

اليوم الرابع : جولة بروموا رشوق الشمس إىل مطار سورابايا
03 صباحا اإلستيقاظ يف وقت مبكر من صباح اليوم يف الساعة 00:

سنبدأ جولتنا إىل جبل. باننجاكان (أعىل وجهة نظر 
ملشاهدة عملية املذهلة من رشوق الشمس

أيضا مشاهدة املناظرة الجميلة من جبل برومو وجبل باتوك وجبل سمرو
برومو كريرت عرب بحر الرمل

املسافة من منطقة وقوف السيارات بالجيب و برومو كريرت هي 1 كيال مرت
3 دقيقة أو للوصول إىل قمة الجبل، ميكنك امليش ملدة 0

بوسيلة ركوب حصان الخيل الظهر. بعد أن وصلنا إىل منحدر برومو
.يجب علينا بتسلق الدرج تقريبا 249 خطوات لنظر عملية جبل فوهة برومو

من جبل برومو، سوف نعود إىل الفندق لتناول وجبة الفطور الجامعي
3 ساعات بالسيارة  .ونواصل الذهاب إىل سورابايا. يستغرق حوايل 

 انزال
املطار ثم وقت املغادرة

حزمة
جولة
جاوة

الرشقية : إدراجه
• النقل الخاص مع مكيف الهواء          

• دليل التحدث باللغة اإلنجليزية  
3 لياٍل مع وجبة إفطار (غرفة ديلوكس • (إقامة 
• رسوم الدخول عىل أساس برنامج جولة أعاله

•جيب يف برومو  
• رسوم ووقوف السيارات 

•ملرطبات   
• جافا الرشق 
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