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مرحبا بكم في النكاوي
أصل كلمة النكاوي
.1
.2

.3
.4
.5

تم وضع عالمة عليها ف ي� الخرائط القديمة 1باسم
.Langapura & Lansura,Langa,Langka
يع� النرس ن
االسم ن
الب� المحمر ف� ي ز
مال�يا
ي
ي
ي
أ
العامية .هناك تمثال تاريخي اللتقاط األنفاس
مما ) Dataran Lang (Dataran Langلنرس ف ي�
 Instagrammable.يجعل لحظة رائعة عىل
يعتقد البعض أن النكاوي ن
تع� "العديد من
ي
الجزر الجميلة" باللغة السنسكريتية
كانت هناك تكهنات بارتباط الجزيرة بمملكة قديمة
ف ي� قدح تعرف باسم النكاسوكا
سافر ن
الفرنيس ذات مرة إىل الجزيرة شل�اء
الج�ال
ي
الفلفل  ،وسجله باسم "النكهو

الشواطئ املشمسة  ،ورشوق الشمس وغروبها املثاليني  ،والرياضات املائية املثرية  ،والكهوف الغامضة  ،وقمم الجبال املجيدة ،
ومغامرات القفز باملظالت  ،والتنقل بني الجزر  ،وفورات التسوق املعفاة  SkyCab ،وامليش الطويل ذو املناظر الخالبة  ،وركوب
.من الرسوم الجمركية والطعام املحيل اللذيذ ليست سوى بعض من األنشطة املثرية التي تنتظرك يف النكاوي
تعد النكاوي موطنا ألول حديقة جيولوجية عاملية لليونسكو يف جنوب رشق آسيا  ،وتدعوك لتجربة مزيج من املعامل السياحية
والرحالت االستكشافية التي ال تريد ببساطة تفويتها  ،ونحن هنا الختيار ما هو مناسب حتى تتمكن من تجربة أفضل ما تقدمه
.النكاوي
سيساعدك هذا الكتيب عىل الرتكيز عىل أنشطتك املفضلة حتى يكون لديك وقت ال ينىس هنا!

Dataran Lang

3

2

أول حديقة جيولوجية ف ي� جنوب ش�ق آسيا

التنقل عىل ت ن
.م� رحلة إىل النكاوي هو أسهل وأرسع طريقة للوصول إىل هناك
ف
ش
الدويل الذي يقع ي� الجزء
ما عليك سوى حجز رحلة مبا�ة إىل مطار النكاوي
ي
، ال توجد حافالت عامة أو قطارات ف ي� النكاوي.الغر� من الجزيرة
�الجنو
بي
بي
وسوف تحتاج إما إىل القفز ف� خدمة نقل خاصة أو حجز خدمة سيارات أ
األجرة
ي
ال�يد إ ت ن
و� عند الوصول
 ب/
اإللك� ي
أ

األ ي
: �ساط
Machinchang Cambrian Geoforest Park بارك

:منطقة المحمية

كام�يان جيوفوريست
ماتشينتشانغ ب
Kilim Karst Geoforest Park كيليم كارست جيوفوريست بارك
Dayang Bunting Marble Geoforest Park دايانغ بونتينغ ماربل جيوفوريست بارك
Kubang Badak BioGeo Trail كوبانج باداك بيوجيو تريل
قطة الدخول

Telaga Harbour .5
Langkawi International Airport .6
Rebak Island Marina .7
Star Cruise Jetty .8
Kuah Jetty .9
Royal Langkawi Yacht Club .10

كنوز طبيعية
الشالالت

Air Terjun Tama .11
Air Terjun Telaga Tujuh .12
Air Terjun Temurun .13
Air Terjun Lubuk Semilang .14
Air Terjun Durian Perangin .15

القمم والكهوف

Gunung Machinchang .16
Gunung Raya .17
Gua Pinang .18
Gua Cherita .19
Gua Buaya .20
Gua Kelawar .21
Gua Langsir .22
Gua Pasir Dagang .23
Gua Wang Buluh .24

أين تقع النكاوي

الشمس والبحر والرمال

Teluk Datai .25
Pantai Pasir Tengkorak .26
Pantai Teluk Yu .27
Pantai Pasir Hitam .28
Pantai Tanjung Rhu .29
Pantai Kok .30
Paradise 101 .31
Pulau Rebak .32
Pantai Chenang .33
Pantai Tengah .34
Pantai Legenda .35
Pulau Beras Basah .36
Pulau Payar Marine Park .37
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3
4

اإلثارة والمغامرة
إ

SkyBridge .38
SkyCab .39
SkyRex .40
Skytrex Adventure Langkawi .41
Morac Adventure Park Langkawi .42
Langkawi Canopy Adventures .43
Splash Out Langkawi .44

ت
ال�اث والثقافة

Langkawi Craft Complex .45
Ayer Hangat Village .46
Galeria Perdana .47
Laman Padi .48
Kota Mahsuri .49
Balai Seni Langkawi .50

الجولف

The Els Club Malaysia .51
Gunung Raya Golf Resort .52
99 East Golf Club Langkawi .53

انجذاب

3D Art in Paradise .54
Machinchang Pet Land .55
Oriental Village .56
Perdana Quay Eco Marine Park .57
Crocodile Adventureland .58
Underwater World Langkawi .59
Darulaman Sanctuary .60
MARDI Agro Technology Park .61
Geopark Discovery Centre .62
Langkawi Wildlife Park .63
MAHA Tower Langkawi City .64
Dataran Lang .65
Taman Legenda .66

كيفية الوصول إىل النكاوي
الط�ان
عن طريق ي

التنقل عىل ت ن
م� رحلة إىل النكاوي هو أسهل
وأرسع طريقة للوصول إىل هناك .ما عليك
سوى حجز رحلة ش
مبا�ة إىل مطار النكاوي
الغر� من
الجنو�
الجزء
الدويل الذي يقع ف�
ي
الجزيرة .ال توجد يحافالت عامة ب يأو قطا بر يات �ف
ي
ف
النكاوي ،وسوف تحتاج إما إىل القفز ي� خدمة
نقل خاصة أو حجز خدمة سيارات أ
األجرة /
.ال�يد إ ت ن
و� عند الوصول
ب
اإللك� ي
مدة السفر:
 كوااللمبور <> النكاوي 1 :ساعة ± سنغافورة <> النكاوي 1 :ساعة و 25دقيقة± . -بينانغ <> النكاوي 35 :دقيقة± .

حزمة بداية
بواسطة العبارة

سيكون البديل بالنسبة لك هو القيادة إىل
كواال كيدا أو كواال يب�ليس لركوب العبارة إىل
الجزيرة .تستغرق الرحلة من هذه المواقع
حوايل  1ساعة اعتمادا عىل
إىل النكاوي عادة
ي
.ظروف البحر
مدة السفر:
 كواال يب�ليس <> النكاوي كواه : 1ساعة  15دقيقة ± .
 كواال كيدا <> النكاوي كواه : 1ساعة  45دقيقة ± .
لي�  ،تايالند <> كواه :
 ساتون  /كوه ب ي 1ساعة  15دقيقة ± .

التجول في النكاوي

سيارات االجره
الحصول عىل سيارة أجرة
هو وسيلة مريحة لاللتفاف،
وسيارات أ
األجرة تعمل عىل
سعر ثابت اعتمادا عىل
المسافة .إذا كنت مسافرا
كمجموعة ،فاحجز لسيارة أجرة النكاوي مع سائق متمرس يتحدث
نجل�ية  /العربية هو بالتأكيد خيارك أ
اإل ي ز
األول.
إ

يف�ي  RO-ROبواسطة

إذا كنت تستمتع بالسفر ف ي� سيارتك الشخصية
 ،فإن العملية خالية تماما من المتاعب .يجب
اإل تن�نت قبل  3أيام من
إجراء الحجز بع� إ
تاريخ السفر مع الدفع الكامل .توفر عبارة
خدمة نقل المركبات ذات العجالت RORO
والركاب .تأكد من أنك مستعد جيدا لجميع
المستندات الالزمة قبل التوجه إىل نقطة
 Jeti Kuala Perlis.الدخول ف ي�
مدة السفر:
كواال يب�ليس <> النكاوي كواه :
 2ساعة و  30دقيقة ±

تاج�الدراجات النارية والدراجات البخارية
ي
ليست الدراجات النارية والدراجات البخارية أرخص من استئجار
سيارة فحسب  ،بل إنها ممتعة ومريحة وطريقة شائعة للتنقل .إنها
شائعة جدا لدرجة أنها ليست صارمة عىل جبهة ت
ال�خيص عىل الرغم
.من أن ارتداء الخوذة هو ش�ط
تأج� الدراجات
ي
عىل الرغم من أن معظم
تأج� الدراجات
منافذ
ي
النارية والسكوتر لديها
دراجات لإلإيجار  ،يمكنك
حجزها بالفعل ف ي� وقت
اإل تن�نت
مبكر بع� مواقع بع� إ
مثل  Bikagoأو  Klookأو  Veltreأو  .Book2wheelالتجديف بع�
المناظر الطبيعية الجميلة عىل دراجة ت
مث� آخر!
إلك�ونية هو خيار ي

تاج�
ي
الطريقة أ
األ ثك� مالءمة وفعالية من حيث التكلفة للتجول ف ي� النكاوي
صغ�ة  ،عادة ما تستغرق الرحلة
هي استئجار سيارة .كونها جزيرة ي
النموذجية من البداية إىل النهاية  03دقيقة .ف� ي ز
مال�يا يقودون عىل
ي
الجانب أ
األيرس .تذكر دائما إحضار رخصة القيادة الخاصة بك
وبطاقة االئتمان الصالحة وإثبات الهوية اإل ف
ضا� (مثل جواز السفر
إ
ي
إذا كنت توظف ف ي� الخارج).
تطبيقات االستدعاء إ ت ن
و�
اإللك� ي
لك� ن
اإل ت
و�
االستدعاء
تطبيق
عىل
االعتماد
ال تقلق إذا كنت تفضل
إ
ي
المألوف تماما barG .و  raCyMهما التطبيقان أ
األ ثك� شعبية ف ي�
و� أ
النكاوي عىل الرغم من أن ش�كات االستدعاء إ ت ن
األخرى تحرز
اإللك� ي
الشه�ة.
بالفعل تقدما ف ي� هذه الوجهة السياحية
ي

ما يجب فعله وما ال يجب فعله

ييل:
يرجى القيام بما ي

ين
ين
ين
المحلي�
 .1استخدام خدمات المرشدين
المسؤول�
والمرخص�.
ف
 .2ت
اإلزعاج ي� الموائل الطبيعية.
اح�ام حقوق الحيوانات وتقليل الضوضاء  /إ
 .3تقليل استخدام البالستيك.
ال�امج البيئية المحلية من قبل الحكومة والمنظمات يغ� الحكومية ش
وال�كات المؤسسية.
 .4دعم جهود ب
 .5استمتع بنفسك وأخ� آ
اآلخرين عن محميات النكاوي الطبيعية الرائعة.
ب
ال�ية.
 .6القيادة بحذر لتجنب حوادث الطرق  ،وابحث عن عبور الحياة ب
تداب� الوقاية من كوفيد.91-
 .7تجنب المناطق المزدحمة واتبع ي
 .8الذهاب يغ� نقدي .يمكن أن يساعد التكيف مع المعيار الجديد ف ي� تقليل مخاطر .91-divoC

رجاء ال تفعل:

 .1ال ًالقمامة! – خاصة أ
األكياس والزجاجات البالستيكية.
أ
أ
الج�ي أو الشعاب المرجانية.
تدم� أو نقل النباتات أو األعشاش أو األصداف أو الحجر ي
بتغي� أو ي
 .2ال تقم ي
مح� الطبيعة).
 .3ال تزعج الحيوانات (أو يغ�ها من
ب
ي
 .4ال تطعم الحيوانات  -فهم يعرفون ما هو أ
األ ثك� صحة بالنسبة لهم!
 .5ال تحاول الحيوانات أ
األليفة (وخاصة القرود!).
 .6ال ت
تش�ي أي أصداف بحرية أو منتجات مرجانية  ،أألن هذا يشجع فقط الممارسات يغ� المستدامة.

طقس

الطقس اليومي ف ي� النكاوي مشمس ف ي�
الغالب مع درجات حرارة تت�اوح ي ن
ب� 03
وب�
درجة مئوية  53 -درجة مئوية ،ي ن 82
درجة مئوية إىل  92درجة مئوية ف ي� الليل.
مع المناخ المالئم عىل مدار السنة ،
يمكنك التخطيط لقضاء عطلتك عىل
الشاطئ ف ي� أي وقت تريده.

يز
الماليو هي اللغة الوطنية
لمال�يا
 ،وتستخدم ف ي� االحتفاالت والوثائق
اإل ي ز
نجل�ية هي اللغة
الرسمية .اللغة إ
الرسمية الثانية ف ي� البالد  ،ويمكن لمعظم
يز
المال� ي ن
اإل ي ز
نجل�ية
ي� التحدث باللغة إ
أ
األخرى
بطالقة .اللغات الرئيسية
المستخدمة هي الصينية والتاميلية.

محول السفر

باقة الهاتف المتحرك

تستخدم ي ز
مال�يا نوع قابس  ، Gالذي
يحتوي عىل ثالثة دبابيس مستطيلة مرتبة
ف ي� نمط مثلث ويعمل عىل جهد إمداد
 042فولت وتردد  05هرتز.

7

اللغة

أفضل وأرخص طريقة هي الحصول عىل
بطاقة  MISمسبقة الدفع .يمكن العثور
عىل عدادات الخدمة والمبيعات ف ي� صالة
الوصول ف ي� المطار ورصيف المراكب
الصغ�ة وكذلك المتاجر المريحة.
ي
6

ثقافة
غالبية سكان الجزيرة مسلمون  ،عىل
هذا النحو يرجى الحفاظ عىل مالبسك
متواضعة خاصة عند زيارة مناطق
الجذب التقليدية  /الدينية .يرجى
االمتناع عن ارتداء مالبس كاشفة إال إذا
كنت عىل الشاطئ.

الرصافة وأجهزة الرصاف آ
اآل ييل

تقع الرصافة وأجهزة الرصاف آ
اآل ييل
الصغ�ة
ف ي� المطار ورصيف المراكب
ي
ومدينة  hauKو gnanehC iatnaP
ومعظم مراكز التسوق.

يجب زيارة
@
6.3778, 99.6740

كام�يان جيوفوريست بارك
ب

الفصل 1

i. Air Terjun Telaga Tujuh

األعماق أ
يتكون الشالل الذي يحمل اسم الشالل من  7برك من مختلف أ
واألشكال
أ
ت
واألحجام  ،وترتبط هذه المسابح بنهر وتشكل شالل يبلغ ارتفاعه  91م�ا  ،وتعد
ف
ت
ث
هذه العجيبة الطبيعية واحدة من أك� مناطق الجذب اح�اما وروعة ي� الجزيرة.
يمكنك مكافأتك بمشاهد الروعة أثناء االنغماس ف ي� مسبح الطبيعة الالمتناهي.
يمكن للسياح المغامرين تجربة التسلق الحاد لمدة  45دقيقة ت
ح� أعىل الشالالت
ت
ال� غالبا ما توجد
 ،وتأكد من البحث عن المكاك والقرون والسناجب العمالقة ي
.داخل المنطقة
Air Terjun Telaga Tujuh
6.4308, 99.7259

ii. Pantai Pasir Tengkorak

الشمايل من النكاوي،
يقع هذا الموقع الجغر ف يا� عىل شاطئ صخري ف ي� الجزء
ي
حيث غمرت المياه القارة  Pasir Tengkorakإىل Tanjung Butaويمتد من
ويتم� بهياكل رسوبية تعرض أدلة حاسمة عىل عملية ت
يز
القديمة
الرسو�
ال�سيب
بي
ال� حدثت ف� الدلتا والبيئات الساحلية خالل ت
ت
الف�ة  Manchingchangلتكوين
ي
ي
الكام�ية ( 505-550مليون سنة).
ب
Pantai Pasir Tengkorak

6.3870, 99.6611

ك� الجيولوجي وكتاب تاريخ تكوين أ
النكاوي هو نز
األرض .ف ي� عام  ، 2007حصلت النكاوي عىل وضع الحديقة الجيولوجية
أ
ف
ف
ض
ش
را� ي� النكاوي،
العالمية لليونسكو  ،وهي أول فحديقة جيولوجية عالمية ي� جنوب �ق آسيا .ضمن  47,848هكتار من األ ي
الحماية .ف
مال�يا ،تم العثور عىل ث
ت
ال� أنشئت كأقدم كتلة أرضية � ي ز
و� الوقت
أك� من  38موقعا جغرافيا ذا قيمة بارزة تتطلب
ي
ي
ي
ف
جيوجيوغرا� فقط ،وهي حديقة
كام�يان Machinchang
الحايل ،لم يتم تطوير سوى ثالث حدائق جيوفورست ومسار
ب
ي
ي
جيوفوريست  .تم ي ن
تعي� هذه Dayang Bunting Marbleكارست جيوفوريست ،وحديقة Kilimجيوفوريست ،وحديقة
ال�اث الجيولوجي  ،ولكن أيضا ت
ليس فقط لتعزيز ت
ال�اث البيولوجي Kubang Badak BioTrailالحدائق الجيولوجية و
ف
ف
ف
ت
ت
تعت� حاسمة للغاية للحفاظ عىل بيئة صحية ومستدامة .تأخذك كنوز الطبيعة ي� جولة ي� العجائب
وال�اث
وال� ب
ي
الثقا�  ،ي
الطبيعية والتحف من حقبة ماضية.

خطوة إىل الوراء ف ي� الوقت المناسب ف ي�
حديقة النكاوي جيوفوريست

iii. Gunung Machinchang

ن
ثا� أعىل قمة موجودة ف ي� النكاوي عىل ارتفاع
جبل  Manchingchangهو ي
ن
التشوه
ضد
الصخور
مقاومة
تبدو
تم� فوق مستوى سطح البحر.
التكتو� لجبل
ي
ن
ن
الرميل القديم  ،الذي ارتفع من البحر منذ مئات
الحجر
المالي� من
السن� ،
ي
ي
ي
الم� لمسافات طويلة لمدة أربع ساعات ت
وكأنها قطعت .يكافئك ش
ح� الذروة
ي
بمنظر بانورامي خالب لالنكاوي.
708

Pantai Pasir Tengkorak 岩层

حفظ منطقة

1

MACHINCHANG

كام�يان جيوفوريست بارك
ب

ف
ت
الغر� من جزيرة النكاوي  ،هي أقدم صخرة رسوبية كالستيك ف ي� عمر  055مليون
ب
ال� تقع ي� الشمال ب ي
كام�يان جيوفوريست بارك  ،ي
ت
سنة .ي ز
تش� إىل
الرميل  ،ورواسب بحرية دلتاوية إىل ضحلة تصور البيئة
يتم� بقمم صخرية قاحلة  ،ومنحدرات مذهلة من الحجر
ال� ي
ي
ي
المتغ�ة ي
األرسة المتقاطعة  ،وعالمات التموج  ،والجحور القديمة  ،وآثار أ
عمرها وتاريخها .كن عىل اطالع عىل أ
األقدام  ،وكذلك حفريات الجسم للحيوانات
والنباتات القديمة.
هي أقدم سلسلة جبال ف ي�
يز
المط�ة عىل هذا
مال�يا  ،وربما أقدم الغابات
ي
الكوكب .يتم نحت قمم الجبال حسب الطقس
والوقت  ،حيث ستجد أيضا الغابات القديمة
المورقة والمنحدرات العمودية .هذه هي
ت
ال� تجعل
العوامل ي
فريدة من نوعها  ،يجب أن
ت
ال� تنتظرك!
تعرف الروعة الحقيقية ي

Machinchang Rainforest
Gunung Machinchang
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6.3714, 99.6717

v. SkyTrail

هناك ثالثة مسارات مختلفة يمكن اتخاذها مع نقطة البداية هي
ف� المحطة الرئيسية للتلفريك .يمتد الممر أ
األسهل بطول  900تم� ويمكن إكماله ف ي�
ي
 45دقيقة بينما ي ز
ين
ساعت�
حوايل
يستغرق
كم
1.3
بطول
يتم� المسار المتوسط بمسار
ي
أك� كثافة ،ت
و  15دقيقة إإلكماله .للحصول عىل تجربة ث
اش�ك ف ي� المسار المتطرف الذي
يبلغ طوله  2.2كم ويتضمن ش
الم� لمسافات طويلة لمدة  3ساعات و 30دقيقة .يقع
ي
عداد الخدمة بجوار مكتب تذاكر التلفريك ف� المحطة الرئيسية ف� القرية ش
ال�قية.
ي
ي

يجب زيارة
@

كام�يان جيوفوريست بارك
ب

Oriental Village

6.3861, 99.6622

vi. SkyBridge

المنح� إما بركوب التلفريك ت
ن
ح� المحطة العليا وركوب
تبدأ الرحلة عىل طول الجرس
ي
جبيل شديد االنحدار لمدة  10إىل 20
مصعد مائل يسمى
 ،أو مسار ي
واحدا من أطول
 .يعد جرس النكاوي
دقيقة يصل إىل
ف
ن ت
قم� تل جبل ماتشينتشانغ،
الجسور المعلقة المنحنية ي� العالم ،فهو يربط يب� ي
ويزيد الجرس الذي يبلغ طوله  125تم�ا وعرضه  m8.من تجربة المشاهدة من
متغ� لمحيطه .استمتع بحديقة
توف� منظور ي
خالل ي
القديمة بأصولها الجيولوجية والبيولوجية الرائعة قبل النظر إىل
المناطق أ
األخرى.
Mount Machinchang

https://panoramalangkawi.com/

SkyCab

SkyTrail Jungle Trekking

iv. SkyCab

6.3719, 99.6710

 ،وتحوم الرحلة الخالبة فوق البحر القديم ومصب النهر قبل القدوم إىل محطة
تبدأ رحلتك عند سفوح جبل
التلفريك المتوسطة عند عالمة  650تم�ا فوق مستوى سطح البحر .بعد االستمتاع بالمناظر البانورامية للعديد من المحطات المحيطة
 ،يمكنك ش
للحصول عىل منظر للفجوات العميقة وجدران المنحدرات والقمم المعزولة
قص�ة إىل
الم� لمسافة ي
ي
وجنوب تايالند.
Mount Machinchang
SkyBridge
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يجب زيارة
كارست جيوفوريست بارك
@
Gua Kelawar .i

.ii

6.4022, 99.8589

أ
الكب�ة»
تشتهر
بقصتها األسطورية عن «معركة الطيور ي
 ،وتتكون من ي ن
كهف� يجلسان بشكل غريب فوق بعضهما البعض ف ي�
مواجهة البحر .ف� الداخل  ،هناك نقوش عربية قديمة  ،وقصص ث
أك�
ي
أو
أسطورية وتكوينات حجرية مزخرفة .استقل قاربا من
الكث� من رجال القوارب الذين
للمراكب
الصغ�ة؛ هناك ي
ي
يقدمون عروضا لنقلك.

ن
تع� الخفافيش ف ي� الماليو  ،لذلك ال ينبغي أن يكون هناك
ي
مفاجأة فيما يتعلق بتسليط الضوء عىل هذا الكهف .يمر جرس للمشاة
بع� نظام الكهوف الذي يضم خفافيش الفاكهة ي ز
المال�ية المعلقة عاليا
ف ي� الكهف البارد المظلم .يقع وسط مستنقعات المانغروف ف ي� سونغاي
كيليم ،شمال ش�ق الجزيرة ،ويمكن الوصول إليه بع� رصيف
الصغ�ة ف ي� غضون  90دقيقة بالقارب.
للمراكب
ي

2

Gua Cherita

6.4672, 99.8466

 KILIMكارست جيوفوريست بار

عىل مساحة  4,354هكتارا  ،وهي موطن لتكوينات صخرية من الحجر
تمتد حديقة
ت
مالي� ي ن
ال� يبلغ عمرها ي ن
السن� .سوف
ي
الج�ي النبيل ترتفع بشكل مهيب فوق قاع النهر وغابات المانغروف المذهلة ي
تقع ف ي� حب مجموعة واسعة من العجائب الجيولوجية مثل الكهوف المغلفة  ،والمورفولوجيات الكارستية الساحلية
والجزرية  ،والحفريات القديمة  ،وكذلك أشجار المانغروف المورقة المليئة بمجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات.
ف
أ ض
شخيص  ،وأدخل واستكشف جيوب
الج�ي الرائع عن قرب وبشكل
را� الرطبة الرائعة الرسية ي� النكاوي والحجر ي
ي
شاهد األ ي
 ،ثم استمتع بوجبة غداء دسمة ف ي� مطعم عائم عىل طول مياهها البكر ومساحات الشاطئ المثالية للسباحة وأنشطة تغذية
و
أ
األسماك.

 .iiمزرعة أ
األسماك

يجب القيام به
كارست جيوفوريست بارك
@
 .iمانغروف تورز

إنه المكان الوحيد ف� ي ز
مال�يا الذي تتعايش فيه اليوم
ي
اإليكولوجية للكارستات الساحلية وأشجار
النظم إ
المانغروف .ش
تنت� بع� الغابات الجيولوجية تكوينات
الج�ي الخالبة مثل معبد بوروبودور وحجر
الحجر ي
الفيل والحدائق المعلقة بينما تنتظرك الصواعد والهوابط
أ
ساط� وغوا
الرائعة ف ي�
وكهف األ ي
 .أفضل طريقة لرؤيته هي ركوب القارب عىل
الهادئ .
مهل عىل طول نهر

6.4051, 99.8583

ئ
بي� يغذي
المناظر الطبيعية النكاوي هو نظام ي
ال�اهمية  ،رمز الجزيرة.
الطائرات الورقية ب
قم برحلة بحرية بالقارب عىل طول النهر ،
وستكتشف قريبا لون ريش الطائر الذي يكتشف
السماء .كما يمكن التعرف بسهولة عىل الطيور
الجارحة من خالل رأسه أ
األبيض وصدره .ال يزال
ال�اهمية الوسيم
اكتشاف هذه الطائرات الورقية ب
أحد المعالم البارزة ف ي� رحلتك.

Brahminy Kites

Kilim Karst Mangrove Tour
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Pulau Anak Tikus

6.43279, 99.8933

ت
ال� تتكون
تشكلت هذه الجزيرة من بقايا الطبقة السفىل من
تكوين سيتول ي
من الحجر الج�ي الذي يعود تاريخه إىل العرص أ
ش
وردوفي� إىل العرص
األ
ي
أ ي
ن
الديفو�  ،وهو ن
غ� جدا بالحفريات  ،وخاصة بطنيات األرجل ورأسيات
أ ي
ي
أ
ت
ن
األرجل .قم بجولة عىل م� قارب الستكشاف هذه الجزيرة األحفورية
المحظوظ� بما فيه الكفاية  ،قد ترى ت
ين
ين
 ،بالنسبة أألولئك
الدالف�
ح�
ف
ن
الحدباء ف ي�
المحيط� الهندي والهادئ ي� هذه المياه.
ي

Pulau Anak Tikus

 Tanjung Dendang Geosite iv.و Pulau Langgun

Floating Fish Farm

 .iiiمشاهدة النرس

Gua Kelawar

6.4170, 99.8627

خالل رحلتك البحرية  ،ش
مبا�ة بع� أساطيل
صغ� متواضع
اليخوت  ،يوجد مطعم عائم ي
بجوار مزرعة سمكية .تطفو ببساطة عىل منصة
خشبية عىل الطبول مع عدد قليل من خزانات
المياه لعرض مجموعة واسعة من أ
األسماك
المحلية  ،وستحصل عىل اختيار أ
األسماك
الخاصة بك ف ي� اليوم  ،وطهيها وجاهزة لتناول
طعام الغداء!

6.4051, 99.8583

Gua Cherita

6.43279, 99.8933

أ
األمر كله يتعلق بالخلجان والشواطئ والكهوف والتالل والجزر ومحميات الغابات والجداول والمضائق ف ي� بوالو النغون وتانجونغ ديندانغ
تتم� بمواقع جغرافية مهمة عىل أ
جيوسايت .وهي ي ز
األقسام الطبقية والحفريات  ،فضال عن ارتفاع مستويات سطح البحر القديمة وعدد قليل
بح�ة جميلة بشكل مذهل ف ي� وسط الجزيرة
من أقواس البحر الساحلية ف ي� القطب
الشمايل والكهوف البحرية .لم تمسها أو تمنعها  ،هناك ي
ي
ليستمتع بها الجميع.

Pulau Tanjung Dendang

Langgun Lake
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 .iغنيتنوب غناياد والوب

 3كراب تسيروفويج لبرام غنيتنوب غناياد
والج�ية وأنظمة الكهوف الغامضة
يقع
عىل بعد  02دقيقة بالقارب من بانتاي تينغاه ،ويضم مزيجا من التكوينات الرخامية ي
أ
الج�ي الرخامي الجميل  ،الذي خضع للتحول الناجم عن
وأكوام البحر الطبيعية إ
واإلبداعات الطبيعية المتعلقة باألمواج .التفرد هو الحجر ي
بح�ة المياه العذبة السحرية
حوايل  052مليون سنة .معظم السياح ف ي� طريقهم بع� رصيف المراكب
الصغ�ة وإىل ي
ي
الحرارة والضغط منذ ي
المط�ة المورقة والتالل الشاهقة.
الغابات
أو
حيث تحيط ب
ي

6.2745, 99.8117

الج�ي ،
ببح�ة المياه العذبة أشجار المانغروف وتكوين الحجر ي
تحيط ي
وتحتوي عىل مستويات قليلة جدا من المياه المالحة أو يغ� موجودة ،
ف
إضا� عند السباحة فيها .هذه الحديقة ت
ال�فيهية
وبالتايل  ،ال يوجد طفو
ي
ي
ذات المناظر الخالبة هي أيضا رائعة للتجديف بالكاياك وقوارب التجديف.
صغ� جانبا ش
الم�وبات والوجبات الخفيفة والهدايا التذكارية
يقدم متجر
ي
تأج� ت
س�ات النجاة .يمكن للمسافرين المغامرين اختيار الجولة
وكذلك ي
الخاصة بع� الدراجات المائية حيث يمكنهم استكشاف الجزيرة لمدة تصل
.إىل أربع ساعات

يجب زيارة
@ دايانغ بونتينغ ماربل جيوفورست بارك

يجب أن نرى
@ دايانغ بونتينغ ماربل جيوفورست بارك
Dayang Bunting Marble Geoforest Park

Island Hopping Boat Tour

Dayang Bunting Marble Formations

تشكيالت الرخام
ن
أك� جزيرة ف ي�
ثا� ب
تعد الحديقة الجيولوجية العالمية لليونسكو ي
أرخبيل النكاوي ،وتضم سلسلة واسعة من التنوع البيولوجي
ين
والتكوينات الصخرية الرخامية .يعود تاريخها إىل مئات
المالي� من
ين
السن�  ،يمكنك أن تأخذ ش�اعا حول التكوينات من رصيف الميناء
الشمايل للجزيرة لقضاء اليوم ف ي� التعرف عىل الصخور الرخامية
ي
.الفريدة من نوعها وتكوينات يت�ا روزا
Eagle Watching
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 .iiابوت والوب ةباغ
فورغنام 6.2366, 99.8404
يز
تتم� بوالو توبا ،وهي واحدة من  3جزر
مأهولة بالسكان ف ي� النكاوي ،بتاريخ قرية
الصيد التقليدية ف ي� النكاوي .أفضل مكان
لمشاهدة أنماط الصخور الملتوية والمكدسة
والغابات الفريدة هو ف ي� بوكيت كيشيل .تعد
اإلقامة نز
الم�لية
الجزيرة مكانا رائعا لتجارب إ
ومح� الطبيعة مثل استكشاف الكهوف
بي
ورحالت الغابة ومشاهدة الطيور وخاصة
أ
.األبواق

Pulau Tuba Rock Formations

Bukit Kechil Geosite
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Pulau Tuba Fishing Village

4

كوباجن باداك بيوجيو تريل

أ
ف
الثقا� لالنكاوي .يقع هذا النظام
يعد
ف أحد أفضل األماكن لمشاهدة التاريخ الجيولوجي مع التاريخ ف ي
ن
ئ
ز
متم�
ثقا�
تاريخ
وله
البكر
المانغروف
بأشجار
مغطى
وهو
،
النكاوي
غرب
�
والجزر
المد
نهر
لمصب
الفريد
البي�
وتاريخ
استيطا� مبكر
ي
ي
ي
ي
ي
الذهاب �ف
ف
مث�ا لالهتمام للزيارة ي� كوبانج باداك  ،أو ركوب قارب الستكشاف أشجار المانغروف  ،أو
للمجتمع التايالندي .هناك  13موقعا ي
ي
رحلة لمشاهدة الطيور للبحث عن الطيور الشاطئية وطيور المانغروف  ،كما تقرر.

 .iiكامبونغ سيام وفرن الفحم

6.4049, 99.7314

Charcoal Kiln

خالل القرن  ، ht81القرن  ،كان موقع غرفة الفحم الموجود
ذات يوم مصدرا للدخل للمجتمع السيامي
ف ي�
أ
كان المستوطنون األوائل هنا
حول
ف
أشخاصا من أصل تايالندي  ،ويعتقد أن بعض ت
الثقا�
ال�اث
ي
ت
ال� تم العثور
الذي ال يزال موجودا هو بقايا صناعة الفحم ي
ت
وال� يزيد عمرها عن  100عام .ف ي� هذه الرحلة بالقارب
عليها ي
لمدة ثالث ساعات عىل طول نهر سيام  ،سيتم نقلك إىل غرفة
الحرق ف� بوكيت مينورا  ،أقدم كهف ف� ي ز
مال�يا  -غوا بينانغ
ي
ي
وتجربة صيد رسطان البحر ف ي� مزرعة تربية رسطان المنغروف .

 .iiiبوالو جيموروك

Pulau Kubang Badak

يجب زيارة
@ كوبانج باداك بيوجيو تريل

 .iبوالو كوبانج باداك

6.4314, 99.7434

صغ�ة تقع ف ي� الجهة المقابلة من
هي جزيرة
ي
ويمكن الوصول إليها عن طريق القوارب من
ت
ال�
 .يظهر بوالو جيموروك جمال الطبقات الصخرية ي
المحيل
تبدو وكأنها كعكة طبقة .الجزيرة مهمة أيضا للمجتمع
ي
للبحث عن القواقع والمحار المختلفة كمصدر للغذاء.

Pulau Jemuruk

6.4016, 99.7286

الصغ�ة أمام رصيف الصيادين ف ي� كامبونغ كوبانج باداك ومغطاة
تقع هذه الجزيرة
ي
الصغ�ة ..بوالو كوبانج باداك مهم جدا  ،أألنه يحمي رصيف
بغابات المانغروف
ي
ال�بة والرياح القوية أ
الصيد ف� كامبونغ كوبانج باداك من تآكل ت
واألمواج من البحر
ي
المفتوح .ال توجد طريقة أفضل لتجربة كوبانج باداك من جولة المانغروف المريحة
 ،والقيام برحلة بحرية ف ي� النهر الهادئ المتعرج  ،ويمكنك االستمتاع بالهواء النقي
الموجود ف ي� غابة المانغروف البكر هذه.

يجب القيام به
@ كوبانج باداك بيوجيو تريل
متع بوليمة كريم
است تا م (نودلز السل ة من
ي كي
طع

م
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Sungai Siam

Pulau Kubang Badak Mangrove Forest

ون(

ع ب ال غ ط س أ و ال غ
استمت بوالو دانغ ييل & وص يف ف
ي
ب ا لن ح ت ت ح ت
ال م ا

در
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مشاهدة الطيور يف ف
بيو جيو ت ريل ي

سبالش وداش ل
عشاق الطبيعة واملغامرة

الفصل 2

لمح� الطبيعة
هناك سبب يجعل النكاوي نقطة
جذب طبيعية ب ي
أ
ف
بح�ة
والمغامرات .الجزر هي أيضا مثالية ألولئك الذين يحبون السباحة ي� ي
المياه العذبة واضحة وضوح الشمس ،ويمكن للهواة التاريخية والثقافية
أيضا االستمتاع بقرى الماليو والمناطق المحيطة بها .تشمل أ
األنشطة
الشه�ة أ
األخرى ف ي� جميع أنحاء الجزيرة صيد المأكوالت البحرية ورحالت
ي
الغابة ورحالت الكهوف.

1

3

الطبيعة &
مغامرة

6.4340, 99.7082

مكانا رائعا نز
لل�هات  ،وهو عبارة
يعد
عن ثالثة مستويات مع انخفاض يبلغ طوله  200تم� مما
يجعله أعىل شالل ف ي� النكاوي .تتدفق تيارات هذا الشالل قبالة
غونونغ ماتشينتشانغ ف ي� الشمال وتتكون أساسا من الصخر
ت
الرميل الذي يعود تاريخه إل  500مليون سنة.
الزي� والحجر ي
ي
توصية النشاط:
سباحة برية ,نزهة ,رحالت الغابة

طيران تيرجون دوريان بيراجنني
6.4036, 99.8202

هذا الجمال يغ� المتوقع أقل ازدحاما ت
ح� خالل موسم الذروة
معت� بها جيدا عىل طول الطريق ت
ن
يز
ح�
ويتم� بحدائق جميلة
الرئييس .يمكن للمجموعات االستمتاع بيوم هادئ من
الشالل
.السباحة مع ياالستفادة من أ
األكواخ كظل من العنارص

Air Terjun Temurun

4

طيران تيرجون تاما
6.3923,99.6445

باعتبارها واحدة من أفضل رحالت ش
الم� لمسافات طويلة ف ي�
ي
عىل جزيرة تحتاج
النكاوي  ،يتم إخفاء
إىل رحلة بالقارب لمدة  02دقيقة من رصيف
أو
أو
 .سيستغرق ش
الم� لمسافات طويلة إىل أعىل
ي
ف
حوايل  03إىل  54دقيقة  ،ويمكن أن
أطول شالل ي� النكاوي ي
أ
يكون مخيفا  ،تأكد من ارتداء األحذية المناسبة  ،حيث يمكن
أن يكون مسار ش
الم� لمسافات طويلة زلقا وصخريا .قفز إىل
ي
الف�وزية  ،والغوص ف ي� أعمق ثقوب الري ف ي�
حفرة السباحة ي
إال إذا قمت
النكاوي .ال يمكن الوصول إىل
بالتسجيل ف ي� جولة حزمة محلية.

:توصية النشاط
سباحة برية ,ش
الم� لمسافات طويلة ,نزهة ,الهبوط من الماء,
ي
ببايل
واد ي
Air Terjun Durian Perangin

2

طيران تيرجون تيمورون

توصية النشاط:
سباحة برية ,نزهة ,ش
الم� لمسافات طويلة
ي

طيران تيرجون لوبوك سيميالجن
6.3604, 99.7947

مكان رائع لقضاء  2إىل  3ساعات من اليوم ف ي� شالل مريح ومهدئ
ومنطقة نزهة مع العائلة  ،يحتوي الجذب عىل أماكن واسعة لوقوف
السيارات وغرف للصالة ومراحيض وأكواخ للراحة .بالنسبة للمغامرين
 ،فإن الرحالت إىل منطقة الشالل تمثل تحديا ومليئة بالعجائب
.وهادئة
:توصية النشاط
ال�ية ,نزهة ,رحالت الغابة
السباحة ب
Air Terjun Lubuk Semilang

19

Air Terjun Tama

18

Malaysian
fruit bat

White Belly
Sea Eagle
Dusky Leaf Monkey

(Gunung Raya 瀑布绳降

Flying Fox

5

غونونغ رايا

6.3691, 99.8184

يمكن لعشاق ش
وطوييل القامة
الم� لمسافات طويلة  ،الذين يقفون أقوياء
ي
ي
عىل ارتفاع  881تم�ا  ،التغلب عىل الجبل بع� الطريق أو عن طريق تسلق
س�يبو كينانغان .إنه
 4,287درجة شديدة االنحدار  ،تسمى تانغا هيالنج ي
ال� ال يمكن ت
ي ت
اخ�اقها ،
أعىل جبل ف ي� النكاوي  ،وتجربة موائل الغابات
المط�ة ي
ت
ن
وال� تشكلت فوق أساس الجرانيت الذي تي�اوح عمره يب�  220و  200مليون
ي
عام .محاطة بمحميات الغابات الكثيفة  ،تأكد من رؤية أو التقاط صور لقرود
أ
األوراق الداكنة والثعالب الطائرة المكاك وأوراق الشوق العظيمة والمزيد
أ
نز
ن
هنا .تستغرق مدة الرحلة إىل األعىل ما يب�  2-2/11ساعة  ،ويستغرق ال�ول
.نصف الوقت

Gunung Raya 热带雨林

Great Hornbill

6

غوا النغسير

6.3691, 99.8184

ويمكنك الوصول
الغر� ل  The Home of a Thousand Bats ،يعرف أيضا باسم
إىل هناك بع�  Pulau Dayang Bunting،ويقع عىل الساحل ب ي
أ
باإلضافة إىل درجة الحرارة المزعجة والظالل والعويل  Kuah Jetty.قارب رسيع من
ساط� بالكهف
الميلء بالخفافيش  ،إ
تحيط الخرافات واأل ي
ي
األخرى .أحد الحاالت الشاذة ف� هذا الكهف مقارنة بالكهوف أ
غرفت�  ،واحدة فوق أ
كافية لجعل دمك باردا .يتكون هذا الكهف من ي ن
األخرى هو
ي
ف
ين
مثايل
اإلثارة ي� مجموعتك
للباحث� عن إ
.أنه ال توجد تشكيالت من الهوابط والصواعد .إنه ي

يجب القيام به
النغس�
@ غوا
ي
تسلق الجبال

الخ�ة أألن الجرف
يوىص باستخدام
فقط للكهوف ذات ب
الغادر الذي يبلغ طوله  19تم�ا يستلزم صعودا حادا .بالنسبة أألولئك
اإلثارة والذين هم بارعون ف ي� تسلق الجبال يمكن أن
الذين يبحثون عن إ
ين
يعطوها فرصة  ،إنها مغامرة تستحق االستكشاف
للمتسلق� الذين
يتمتعون بصحة بدنية مثالية .تأكد من إحضار معدات تسلق الجبال
الخاصة بك وغ�ها من أ
األدوات ال�ض ورية  ،يمكنك الوصول إىل هناك
ي
الصغ�ة.
بع� القارب الرسيع من رصيف كواه للمراكب
ي
Gunung Raya
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Pantai Chenang

الفصل 3

صن اند سبالش

الشاطئ يدعو
ويجب أن تذهب!
Pantai Kok

在淡季，Andaman Sea 绵延的白色沙滩，人烟稀少，就像处在私人海滩般令人振奋。来
这里，暂时卸下工作，享受阳光和咸咸的海风。岛上有许多沙滩与泰国边界接壤，都拥有波
光粼粼的海、到处被雨林围绕，风景如画。在这个阳光明媚的热带海岛悠闲地度假，在徐徐
。海风中享受美不胜收的海景

1

بانتاي تشينانغ

3

شمال غرب المطار  ،وهو أيضا نفس الشاطئ الذي تم بناء ت ز
من�ه ميناء
يقع
تيالغا فيه .كما تشتهر بمنارتها الجميلة والفريدة من نوعها معماريا ونادي اليخوت مع
المتاجر والمطاعم والبارات الراقية ف ي� السوق .يمكن رؤية القوارب واليخوت الراسية ف ي�
المياه قبالة الشاطئ.

6.2956, 99.7228

بانتاي تشينانغ هو أطول شاطئ ث
وأك�ها ازدحاما ف ي� النكاوي ويتكون أساسا من الرياضات
باإلضافة إىل محالت بيع التذكارات ومنافذ السوق
المائية وثقافة المقاهي والمقاهي .إ
الحرة عىل طول قطاع الشاطئ .ي ز
يتم� بالرمال البيضاء والمياه الصافية مع إطالالت عىل
ت
االس�خاء عىل الشاطئ مع الموسيقى الجيدة وعروض بوي
بحر أندامان ،حيث يمكنك
ن
ش
والم�وبات الرخيصة والسكان
المحلي� الودودين.
ي

2

بانتاي تينغاه

بانتاي كوك

6.3651, 99.6701

6.2856, 99.7284

عددا قليال من الشاليهات
مع أطول امتداد للشاطئ ف ي� النكاوي  ،يضم
ت
ن
كب�ة يب� العائالت الشابة .مع
إ
ال� تحظى بشعبية ي
باإلضافة إىل المنتجعات الخصبة ي
ت
لالس�خاء مع أحبائك
الطعام الرائع ومناظر غروب الشمس المذهلة  ،إنه مكان رائع
لساعات عىل الشاطئ.

Pantai Tengah

Pantai Tengah

2223

Telaga Habour
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4

باس� تينجكوراك
بانتاي ي

6.43080, 99.7259

يز
يقع هذا الشاطئ الذي يحمل اسم مشؤوم بعيدا قليال عن المسار المطروق ،
ويتم� بأنشطة ترفيهية مثل الرحالت والتخييم
والصغ�ة عىل حد سواء .لن ترى فقط التكوينات الصخرية الفريدة حول الشاطئ
الكب�ة
ي
والسباحة وحمامات الشمس للمجموعات ي
ولكن أيضا كوه تاروتاو  ،وهي جزيرة تايالندية جنوبية  ،قبالة المسافة.

Pantai Legenda

بانتاي ليجندا

6

6.3120, 99.8522

يقع هذا الشاطئ البكر داخل  adnegeL namaTبالقرب من رصيف كواه للمراكب
الصغ�ة .اكتشف عالما خفيا مع نزهة غروب الشمس عىل الشاطئ  ،بينما تستمتع
ي
أ
المتأللئة لبحر أندامان.
الف�وزية
بالمياه ي

Pantai Pasir Tengkorak

Tanjung Rhu Beach

5

باس� هيتام
بانتاي ي

شاطئ تانجونغ رو

7

6.4271, 99.7946

ش
تنت� التكهنات وراء سبب انتشار الرمال عىل طول شاطئ الرمال السوداء
وتضيف إىل مؤامراتها .هذا الشاطئ الجذاب والمريح وقرية صيد أ
األسماك
ساحرة أألنها مكان رائع نز
الصغ�ة والتصوير
للت�ه عىل طول رصيف المراكب
ي
األنشطة الصديقة أ
الفوتوغر فا� وكذلك أ
لألطفال.
ي

كبسولة زمنية توقفت فيها عقارب الساعة عن الحركة
يعد
 ،وهو مالذ مذهل ي ز
يتم� بممرات لم تمسها الغابات والشواطئ الهادئة والجيوب
الهادئة للزوار الذين يبحثون عن مالذ هادئ.

Tanjung Rhu Resort

Tanjung Rhu

25

6.4571, 99.8242

24

2

أن� ف� عام  1995آ
ش
اآلالف من الهدايا
يضم هذا المتحف الرائع الذي ئ ي
ت
الشه�
مهات�
ال� حصل عليها تون الدكتور
ي
ي
فوالتذكارات والجوائز ي
� يز
ز
مال�يا .تم توسيع
مال�يا خالل تف�ة توليه منصب رئيس وزراء ي
ي
ف
ت
يز
كيلوم� مربع  ،وهو معقد
ومتم� بهندسته
المعرض ي� مساحة 5.3
المعمارية ش
ال�قية .اسمح بما ال يقل عن  2ساعة الستكشاف
ن
ين
طابق�
المب� المكون من
رسيع  ،والغوص ف ي�
واستكشاف ث
أك� من  9000عنرص يتم عرضه بالتناوب.

الفصل 4

الثقافة و إرث
أ
ش
�ء تقريبا ف ي� النكاوي مرتبط إما بالفولكلور
تعرف باسم جزيرة األ ي
ساط�  ،كل ي
أو أ
األسطورة .ي ن
التأث� من التقاليد المحلية والرصاع عىل السلطة مع تايالند ،
ب� ي
ين
المحلي�
تعد الجزيرة نقطة جذب سياحية طبيعية .من التقاليد الرائعة للسكان
ف� كواه إىل الق� أ
األسطوري المرأة متهمة زورا  ،سيتم إدخالك.
ب
ي

للنسور الثقافية
وهواة التاريخ

غال�يا يب�دانا
ي

6.4032, 99.8539
Jalan Ayer Hangat, Kampung Kilim
9am – 6pm | +604-959 1498

 1مجمع النكاوي للحرف اليدوية

Galeria Perdana

اإلسالمي ومتحف ت
ال�اث
يعد مجمع النكاوي للحرف اليدوية أيضا موطنا للمتحف
المليك والمتحف إ
ي
أ
المحيل مثل لوحات الباتيك الحريرية وسالل الروطان و
ساط� والفن
،
ويحيك عن الفولكلور واأل ي
ي
ي
باإلضافة إىل حفالت الزفاف المحلية التقليدية.
 ،إ
6.4203, 99.7803
Jalan Teluk Yu, Mukim Bohor
10am – 6pm | +604-959 1913

3

ن
ن
المعرض
سي� نيغارا)
ي
الوط� للفنون (باالي ي

التجارية ف ي� كواه وهو
يقع هذا المعرض ف ي� ساحة
اإلبداعية.
المكان الذي ينظم فيه الفنانون معرضا لعرض أعمالهم إ
حان الوقت الكتشاف مجموعة من اللوحات والرسومات والمنحوتات
ن
الوط� للفنون ف ي� النكاوي .قم بزيارة موقع الويب الرسمي
ف ي� المعرض
ي
الخاص بهم لمعرفة ما هو المعرض المخصص للعرض قبل زيارتك.
6.3256, 99.8352
Jalan Pelangi 2, Dayang Walk Commercial Square, Kuah
10am – 6pm | 049611601

Langka
wi Craft
Comple
x

Balai Seni Negara

27
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قرية آير هانجات

4

هذا الجذب هو المكان الذي ستتعرف فيه عىل الينابيع الساخنة النادرة للمياه
والنواف�.
الصغ�ة
وال�ك
ي
ي
المالحة  ،واالستمتاع بجاكوزي المياه المالحة الساخنة ب
كن مستعدا لالفتتان بحدائقها المصممة بشكل جميل والعروض الثقافية المصممة
والمطعم ومتجر الهدايا.

6.4229, 99.8132
16, Jalan Padang Matsirat
9am – 6pm | +6011-1950 6460

Mahsuri’s Museum

6

Mahsuri’s Tomb
Ayer Hangat Village

5

Ayer Hangat Village

تامان ليجندا

تقع هذه الحديقة ذات المناظر الطبيعية الجميلة ذات
الطابع الفولكلوري بجانب narataD( gnaL narataD
 )gnaLوهي عبارة عن مجمع مساحته  05هكتارا يضم
أساط� النكاوي مع
ما مجموعه  71منحوتة ملونة تصور
ي
أ
اإل ي ز
ساط�
الفتات باللغة إ
نجل�ية توضح بالتفصيل األ ي
بح�ات من صنع
جنبا إىل جنب .هناك أيضا أربع ي
باإلضافة إىل ش�يط ضيق من الشاطئ ورصيف
اإلنسان إ
إ
ش
شه�ا للركض.
الم� الذي يجعلها مكانا ي
ي

Mahsuri’s Batik

Portrait of Mahsuri

قرية آير هانجات

ض
سيق� هواة التاريخ والثقافة وقتا رائعا ف ي� التعرف عىل النكاوي والثقافة
المال� يية ف� هذا المعلم .ق� محسوري هو المثوى أ
ز
خ� لفتاة جميلة  ،اتهمت
األ
ي
ب
ي ي
خطأ بالزنا  ،وطعنت ت
ح� الموت ولعنت الجزيرة لمدة  7أجيال .تم تحويل
ف
وثقا� بعد تطوير النكاوي كوجهة سياحية .ابدأ
هذا المكان إىل مركز تاريخي
ي
زيارتك بالعروض الثقافية والعروض الموسيقية التقليدية
وورشة عمل الباتيك .بعد ذلك  ،قم بزيارة متحف
ماهسوري لقراءة قصة الشهيد المأساوية  ،ثم تجول
ف ي� الممر الخارجي  ،ويؤدي إىل بق� ماهسوري  ،باعتباره
لألم�ة أ
أ
أ
األسطورية.
خ� ي
المثوى األ ي

Keris used to
murder Mahsuri

6.3387, 99.7836
16, Jalan Padang Matsirat
9am – 6pm | +604-955 6055

Taman Legenda

6.3088, 99.8545
)Kuah (next to Dataran Lang
		
/ +604-966 7789

M
ah
su
ri’s
Ho
us
e

Taman Legenda
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7

المان بادي النكاوي

يقع عىل بعد مسافة قص�ة س�ا عىل أ
األقدام من منطقة شاطئ
ي ي
أ
 ،وسيأخذك دليل ن
مجا� للتعرف عىل زراعة األرز التقليدي
ي
ومعالجته وإنتاجه .إذا كنت مستعدا لذلك  ،يمكنك ت
ح� تجربة زراعة
أ
.
األرز بنفسك ف ي� حديقة

9

6.3387, 99.7836
Jalan Pantai Chenang
9am – 5pm | +604-955 1118

عالج أألولئك الذين يحبون التعرف عىل الزراعة المحلية وتقنيات الزراعة
 ،هناك امتداد واسع من أ
األرا�ض ي يتكون من مزارع الفاكهة فوق غابات
محمية جونونج رايا .هناك ث
أك� من  02نوعا من أشجار الفاكهة االستوائية
ومزارع الخ�ض وات البيئية الخاضعة للرقابة والغابات االستوائية الطبيعية
يغ� المضطربة .ت
اش�ك ف ي� جولة مصحوبة بمرشدين عىل شاحنة متخصصة
ش
�ء.
الستكشاف كل ي
6.3613, 99.7926
1, Jalan Padang Gaong, Lubuk Semilang, Ulu Melaka, Kuah
8:30am – 5pm
| +604-953 2550

Rice Farming Experience
6.3387, 99.7836

 10فن الشارع

8

يب�اس يت�بكار

األرز خالل حرب النكاوي وسيام .تم الحفاظ عىل بقايا أ
هذه القرية الصغ�ة هي المكان الذي أحرق فيه السكان المحليون أ
ت
المح�ق ف ي�
األرز
ي
الموقع وهناك معارض تعرض كيف منع السكان المحليون غزو سيام للجزيرة.
6.3536, 99.7307
Kampung Raja, Padang Matsirat
10am – 5:30pm | +604-966 7789

أ
ف آ
خ�ة ،ظهر ش
م�وع النكاوي لفن الشارع.
و� اآلونة األ ي
ي
يمكن رؤية العديد من الجداريات عىل طول جاالن
بيناراك ف ي� منطقة بانداك مايا ف ي� كواه .وتشمل هذه
صغ�ة تقدم تحدياتها الخاصة مع
الجسور ثالثة جسور ي
موقعها فوق الماء وضفاف النهر يغ� المستوية .يغطي
أساط� النكاوي والفولكلور والثقافة
الموضوع بشكل عام
ي
الشه�ة
الشه�ة مثل أسطورة ماهسوري
ومناطق الجذب
ي
ي
وبح�ة العذراء الحامل وجاموس الماء وطائرة بر ن
اهمي�
ي
ي
الكث�  ،وتضيف هذه الجداريات الرائعة
وغ�ها ي
الورقية ي
أ
ن
ت
المبا�
ال� تشتد الحاجة إليها إىل
ي
دفقة من األلوان ي
ف
المشمسة المجاورة لها .إذا كنت ي� المنطقة  ،فإن هذه
الجداريات الجميلة تستحق الزيارة بالتأكيد.
6.3200, 99.8509
Pekan Pandak Mayah, Kuah

مفتوح يوميا

Beras Terbakar

31

حديقة ماردي للتكنولوجيا الزراعية

30

 5الماكوالت البحريه

سواء كنت من عشاق الطعام أم ال  ،فمن المرجح أن تكون رحلتك
غ� مكتملة دون أخذ عينات من أفضل أ
ت
ال�
األسعار
ي
المحلية ي
أ
ف
تقدمها النكاوي .لذلك  ،ال تفوت فرصة الحفر ي� بعض األطعمة
االقتصادية الموجودة ف ي� جميع أنحاء الجزيرة أثناء االستمتاع
بمناظر غروب الشمس لبحر أندامان الساحر وجبل ماتشينتشانغ.
يمكن العثور عىل بعض من أفضل أ
األطعمة ف ي� المواقع الصديقة
للسياح مثل كواه وبانتاي تشينانغ وبانتاي تينغاه وبانتاي كوك.

الفصل 5

فن الطهو
واملطبخ

 6برونوك
سلطة فريدة ولذيذة ومسببة لإلإدمان غالبا ما تؤكل نيئة  ،يتم
ال�ونوك (نوع من خيار البحر) ثم يخلط مع توابل جوز
تقطيع ب
والك�يسيك  ،و ، saukgnel
الهند  ،والسامبال  ،والفلفل الحار  ،ي
وأوراق الكاجو الممزقة .هذه المقبالت ي ز
المم�ة
طعمها مالح ومطاطي ومقرمش ف ي� نفس
الوقت  ،إنه طبق ال بد من تجربته وال
يمكن العثور عليه إال ف ي� النكاوي.

النكاوي هي جزيرة فريدة من نوعها تركز عىل المأكوالت البحرية ،
وتنعم بوفرة من مناطق الصيد الغنية  ،ويمكن لعشاق المأكوالت
البحرية أن يتوقعوا العثور عىل مجموعة واسعة من اختيارات
الصيد الطازجة ف ي� جميع أنحاء الجزيرة بأسعار معتدلة .المأكوالت
األطباق المحلية أ
البحرية المشوية هي واحدة من أ
األ ثك� شعبية
تستحق السفر من أجلها! مع المأكوالت البحرية الطازجة الملفوفة
الميلء بالتوابل والمشوية عىل نار
بأوراق الموز  ،المتبلة بسامبال ي
العص�.
الفحم  ،سوف ينفجر فمك بنكهة دخانية ال تقاوم وحنان
ي

المطبخ التقليدي و
أكالت لذيذة
 7الحلوى التقليدية :بونغا بوداك وكويه كاراس

1

هو كاري حار وساخن .إذا كنت تحب الطعام الحار
يز
 ،فتأكد من أنك ال تفوت هذا المطبخ
المال�ي التقليدي الصحي.
ث
عىل عكس الكاري التقليدي السميك ن
والغ�  ،فإن  ialuGأك� منعشة
ي
ومائية .يقدم ساخنا  ،وهو لذيذ عندما ينقع فوق أ
األرز ويؤكل
بشكل أفضل مع سامبال بيالكان و أوالم أوالمان (سلطة الخضار
التقليدية) .بالتأكيد ستعود للمزيد.

3

األطباق أ
وهو واحد من أ
األ ثك� شعبية ف ي� النكاوي .يمنحك المرق
الشهي المطهو عىل نار هادئة مع أصداف رسطان البحر لساعات
جوهرا كالسيكيا للبحر .المعكرونة الصفراء مغطاة برسطان البحر
الزهري الطازج وتقدم ف ي� مرق البطاطس الحلوة جنبا إىل جنب مع
عص� الليمون .إن ترك لحم السلطعون العصاري
عرص سخي من ي
يذوب ف ي� فمك يمكن أن يكون مجزيا بشكل ال يصدق  ،ومن المؤكد
أنك ستتوق إىل طبق آخر! عىل الرغم من أن ييل أودانغ (المعكرونة
الروبيان) هو ث
مال�يا ،ومع ذلك يل كيتام هو ث
أك� شعبية ف� ي ز
أك�
ي
ي
ش
�ء آخر!
روعة ي
بكث� من أي ي

الشه�ة ف ي�
بونغا بوداك وكويه كاراس من الحلويات التقليدية
ي
ين
النكاوي .تعتمد كلتا
الحلويت� عىل الدقيق وعادة ما يتم تناولهما
خالل وقت الشاي أألنه ش
يتما� تماما مع كوب من الشاي الساخن.

 2غوالي باناس

الكسا

 8ييل كيتام (سلطعون المعكرونة)

انفجار الذوق  ،هذا الطبق المعكرونة أ
األرز الحار ال ينبغي
تفويته عندما تكون ف ي� النكاوي .مرق فاتح للشهية والذع مصنوع
من الماكريل أ
واألعشاب العطرية .هناك العديد من االختالفات ف ي�
الكسا ف� ي ز
الرئييس ل  askal iwakgnaLهو التمر
مال�يا  ،والمكون
ي
ي
الهندي الذي يعطي الحساء طعما منعشا ي ز
مم�ا .يعلوه نصف بيضة
مسلوقة  ،مزينة شب�ائح رقيقة من الخيار والخس أ
واألناناس والبصل
وأوراق النعناع والفلفل الحار.

 4الكتود

سوب غامات

يز
يتم�  dutkaLبفوائده الطبية ،
أ
وهو شكل من أشكال األعشاب
ت
ال� تنمو عىل مسافة
البحرية ي
عادلة من الشاطئ .نظرا أألنه
موسمي  ،ال يمكنك دائما الحصول عليه
ت
الكوليس�ول  ،ويوفر
خالل المواسم الخارجية .يقال إنه يقلل من
الرفاهية العامة مع خصائصه التئام الجروح ث
بكث�.
وأك� من ذلك ي

انفجار الذوق  ،هذا الطبق
المعكرونة أ
األرز الحار ال ينبغي
ف
تفويته عندما تكون � النكاوي.
مرق فاتح للشهية يوالذع مصنوع من الماكريل أ
واألعشاب العطرية.
هناك العديد من االختالفات ف� الكسا ف� ي ز
ئييس ل
ي
ي
مال�يا  ،والمكون الر ي
 askal iwakgnaLهو التمر الهندي الذي يعطي الحساء طعما منعشا
يز
مم�ا .يعلوه نصف بيضة مسلوقة  ،مزينة شب�ائح رقيقة من الخيار
أ
والخس واألناناس والبصل وأوراق النعناع والفلفل الحار.
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)(Bujang Lang
@ Crocodile Adventureland

@ Crocodile Adventureland

3

الفصل  :6.1المسارات العائلية

1

تقع هذه الحديقة الجيولوجية العالمية لليونسكو ف ي� الطريق إىل خليج داتاي من مدينة كواه  ،وهي موطن ل 0004
وأك�ها رعبا ف� أ
أك� تمساح ف� العالم ث
األرس gnaL gnajuB ،
كب�
وصغ� عىل حد سواء .كن عىل اطالع عىل ب
ي
تمساح  ،ي
ي
ي
التفاعيل اليومي!
 ،أثناء وجودك هناك  ،وتأكد من أنك ال تفوت عرضهم
ي

اعثر على مسارك
املثالي مع العائلة!

استكشاف أشجار المانغروف
@ كوبانج باداك بيوجيو تريل

6.4031, 99.7127
Mukim Ayer Hangat, Jalan Datai
9:30am - 5pm | +604-959 2559

استكشاف أشجار المانغروف

يعد استكشاف ملعب الطبيعة الذي يمثل الحدائق الجيولوجية ف� النكاوي والغابات أ
واألنهار والتضاريس الجبلية الشبيهة بالمتاهة أمرا �ض وريا
ي
للعائالت .خذ يوما ف ي� التجول بع� المنعطفات الملتوية لنهر  Kilimبينما تجد ظال رسيعا تحت ظالل أشجار المانغروف وستحصل أيضا عىل
ئ
ال�ية الطبيعية.
البي� المتوازن بدقة  ،موطن الحياة ب
االستمتاع بالنظام ي
توصيات الجذب:
Kilim Karst Geoforest Park, Kubang Badak BioGeo Trail, Tanjung Rhu, Pulau Tuba
Underwater World Langkawi

2

Crocodile Adventureland

4

5

Langkawi Wildlife Park

أ
األمر كله يتعلق بالتفاعل التعليمي الوثيق ي ن
ال�ية المحلية
ب� الحياة ب
ئ
والزوار .موقعها
المثايل لعدد
االستوا� الطبيعي هو الموطن
ي
ي
ال يحىص من أنواع الطيور من الطيور .يمكن للزوار التفاعل مع
ال�اعية السكرية أ
الطائرات ش
واألغنام والزباد والحيوانات المستأنسة
مثل أ
األرانب والببغاوات.

Island Horses Langkawi

مح� الخيل  ،فإن
إذا كنت من ب ي
ركوب الخيل هو بالتأكيد أفضل
طريقة لتجربة شغفك .تقدم
 sesroH dnalsIثالثة مسارات
فريدة لركوب الخيل  ،والخيول
هنا مدربة تدريبا جيدا ورسيعة
االستجابة  ،مما يجعل dnalsI
المثايل الكتشاف
 sesroHالمكان
ي
الخيول وممارسة مهاراتك ف ي� ركوب
المثايل أألول
الخيل .كما أنه النشاط
ي
مرة الذين يتطلعون إىل استكشاف
الجزيرة عىل ظهور الخيل.

6.3879, 99.8619
1485, Kampung Belanga Pecah, Jalan Ayer Hangat
8:30am - 5:30pm | +604-966 5855

6.3762, 99.6733
1485, Kampung Belanga Pecah, Jalan Ayer Hangat
8:30am - 5:30pm | +604-966 5855

أك� حوض أسماك بحري ومياه
يعرف أيضا باسم  ، LWUوهو ب
عذبة ف ي� جنوب ش�ق آسيا .اجعل العائلة تتعرف عىل الحياة تحت
المحيطات أ
واألنهار الصافية أثناء التعرف عىل ث
أك� من  0004نوع
ئ
ما� مختلف ف ي� هذا الجذب المذهل.
ي

6.2880, 99.7283
Jalan Pantai Chenang
10am - 6pm | +604-955 6100
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6

Perdana Quay Eco Marine Park

Perdana Quay Eco Marine Park

9

10

3D Art in Paradise Langkawi

Oriental Village

هل تساءلت يوما كيف سيكون الحال عند السباحة مع أسماك
القرش والراي اللساع والسالحف البحرية؟ ماذا عن الغطس
مع أ
األسماك  ،والحصول عىل مقربة وشخصية مع الحياة
ف
ش
الم� ي� البحر؟ ها هي فرصتك!
ال�ية البحرية مع مغامرة
ب
ي
كما يحتوي عىل خزانات للزراعة ومسابح تعمل باللمس ومركز
أبحاث للحياة ال�ية البحرية ومسبح ممتع أ
لألطفال.
ب

هل تساءلت يوما كيف سيكون الحال عند السباحة مع أسماك القرش
والراي اللساع والسالحف البحرية؟ ماذا عن الغطس مع أ
األسماك ،
ال�ية البحرية مع مغامرة
والحصول عىل مقربة وشخصية مع الحياة ب
ش
الم� ف ي� البحر؟ ها هي فرصتك! كما يحتوي عىل خزانات للزراعة
ي
ال�ية البحرية ومسبح
للحياة
أبحاث
ومركز
باللمس
تعمل
ومسابح
ب
ممتع أ
لألطفال.

هل تساءلت يوما كيف سيكون الحال عند السباحة مع أسماك القرش
والراي اللساع والسالحف البحرية؟ ماذا عن الغطس مع أ
األسماك ،
ال�ية البحرية مع مغامرة
والحصول عىل مقربة وشخصية مع الحياة ب
ش
الم� ف ي� البحر؟ ها هي فرصتك! كما يحتوي عىل خزانات للزراعة
ي
ال�ية البحرية ومسبح
للحياة
أبحاث
ومركز
باللمس
تعمل
ومسابح
ب
ممتع أ
لألطفال.

6.3702, 99.68306
Lot 43 & 44, Jalan Pantai Kok, Padang Matsirat
8:30am - 5:30pm | +6011-1769 8233

6.3719, 99.6718
Jalan Telaga Tujuh
9am – 6pm | +6013-509 1209

6.3706, 99.6713
Burau Bay Padang Matsirat, Pantai Kok
10am - 7pm | +604-959 3099

7

Langkawi Splash Out

اقض يوما مليئا بالمرح واستمتع به ف ي� سبالش أوت ،أول حديقة
مائية ف� النكاوي .تضم الحديقة المائية  21لعبة نز
مث�ة
وم�لقا ي
ي
س�ينكل وانتقام بوسيدون والمزيد
مثل وايلد ووتر وجزيرة ب
الكث� لجميع
لتأخذك إىل عالم من إ
اإلثارة واالنسكابات! هناك ي
أفراد أ
األرسة!
Langkawi Splash Out

Oriental Village

6.3228, 99.8457
Persiaran Mutiara 2, 07000 Langkawi, Kedah
( 11am - 7pm
) | +604-961 1520

 8جولة بالمروحية

Langkawi Splash Out

من المناظر الطبيعية إىل المناظر البحرية ومناظر المدينة
ت
هليكوب� مع عائلتك لالستمتاع بالمنظر
 ،قم بجولة بطائرة
المذهل لهذه الجزيرة أ
األسطورية .حلق إىل السماء لرحلة ذات
يغ� المنظور
مناظر خالبة مع منظر رائع لتجربة مبهجة  ،مما ي
ح� ث
الذي ترى به ت
أك� المعالم السياحية دنيوية .أول جولة
ت
هليكوب� هي فرصة لزراعة حب مدى الحياة
لطفلك بطائرة
للط�ان.
ي
توصيات الجذب:

Paradise Langkawi
超写实 3D 壁画

VR Universal

HeliOutpost Langkawi @ Jalan Kuala Muda

Geopark Discovery Centre

11

Geopark Discovery
)Centre (GDC

يقع ف� ت ز
من�ه  ، tserofoeG tsraK miliKوهناك
ي
 6مناطق الستكشافها .هناك استبدال مع هنا
يمكنك العثور عىل مقدمة لتاريخ النكاوي
أ
ساط�
الجيولوجي مليار سنة ،والخرافات واأل ي
الرائعة كما تتعلم عن شبكة اليونسكو العالمية
للحدائق الجيولوجية ف ي� جميع أنحاء العالم،
أ
ف
المث�ة.
واالنخراط ي� بعض األلعاب التفاعلية ي
6.4050, 99.8575
Jalan Ayer Hangat
9am - 5pm | +604-960 0600
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تصفح

تز
ال�لج عىل الماء هي واحدة من الرياضات المائية المغامرة ف ي�
�ض
النكاوي .يجري سحبها بواسطة قارب بمحرك  ،و ب الموجة ،
وإطالق نفسك ف� الهواء  ،ووضع معا مزيج أ
األ ثك� جنونا من الدوران
ي
ت
ن
التفك� فيها .ليس فقط
ال� يمكنك
البالغ�  ،يمكن
ي
ي
والتقلبات ي
أ
ف
لألطفال فوق سن الثامنة المشاركة ي� هذا النشاط الممتع.

و
الكث�ون أن
قد ال يعرف ي
يوفران أفضل المواقع لعشاق ركوب أ
األمواج .أفضل وقت هو ي ن
ب�
وسبتم�  ،خالل تف�ة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية عندما
مايو
ب
تولد الرياح القوية ت
ال� تهب من البحر أمواج يصل ارتفاعها إىل 5.1
ي
تم�.

الفصل  :6.2مسارات المستكشف

مسارات جريئة ل
الباحثون عن املغامرة
1

4

توصيات الجذب:

توصيات الجذب:

Pantai Chenang, Pantai Tengah

الط�ان ش
ال�اعي
جنبا إىل جنب ي

5

انطلق إىل السماء مع طيار ت
مح�ف عىل ت ن
م� طائرة ش�اعية مظلية جنبا إىل جنب
اليوم! هذه هي أفضل الطرق لعبور السماء وأقرب طريقة للشعور كيف يكون طائرا.
حوايل  02-511دقيقة .تنتظرك تجربة مرة واحدة ف ي� العمر وهي تجربة
تستغرق الرحلة
ي
ال بد منها لهواة المغامرة!

Pantai Chenang

صيد أ
األسماك والحبار القفز

6

اكتشف جمال النكاوي الساحر ف ي� رحلة الصيد هذه حول مياهها
الصافية الكريستالية .يوفر وكالء الجوالت السياحية المحليون
وقرى صيد أ
األسماك ف ي� أعماق البحار والصيد الممتع للصيادين
ين
المتحمس� .استمتع بمجموعة من المصيد مثل الهامور والنهاش
الكث� .القفز الحبار هو نشاط آخر ال
وغ�ها ي
والباراكودا والواهوس ي
ينبغي تفويته ويحدث أنه أصبح نشاطا شائعا ي ن
ين
المحلي�
ب� السكان
ف ي� النكاوي .يمكنك استئجار قارب أثناء إقامتك أو ترتيب رحلة صيد
أ
األسماك مع فندقك أو مع قارب أو وكالة سياحية.

توصيات الجذب:

Kampung Bukit Nau Padang Matsirat

توصيات الجذب:

Kilim Karst Geoforest Park, Dayang Bunting Marble
Geoforest Park, Machinchang Cambrian Geoforest
Park, Kubang Badak BioGeo Trail, Pantai Chenang

توصيات الجذب:

جنبا إىل جنب القفز بالمظالت

إذا كنت تعتقد أن منظر المناظر الطبيعية ف ي� النكاوي يحبس
األنفاس من الجبال أ
أ
واألنهار  ،فأنت ف ي� مفاجأة عندما تأخذ
ت
المح� ي ن
القفز بالمظالت مع
الخ�اء ذوي
ف� .بقيادة فريق من ب
ت
ين
ين
والمدرب�
الخ�ة
اإلطالق
خ�ة عىل إ
ب
تأ� بدون ب
العالمي�  ،ي
آ
ت
وتسقط بحرية ف ي� طريقك إىل مغامرة ال تنىس ح� اآلن!
توصيات الجذب:

Complex ABZ @ Jalan Airport

39

الرياضات المائية

عندما تكون ف ي� مكان مثل النكاوي  ،فإن ممارسة الرياضات المائية
المث�ة أمر ال بد منه! ستحب ت ز
ال�لج عىل الماء حول جزيرة gnayaD
ي
 ، dnalsI gnitnuBوالتجديف بالكاياك ف ي� طريقك حول الغابات
ئ
الجغرافية ومراقبة الطيور  ،ت ز
وال�لج
الهوا�  ،ورحالت السفاري
ي
بالقوارب  ،والتجديف الواقف ( ، )PUSوروديو البحر لكل فرد �ف
ي
عائلتك .استعد مع أصدقائك أو عائلتك وارتد بع� مياه النكاوي عىل
تن
م� قارب موز!

Datai Bay, Tanjung Rhu, Kuah, Pantai Chenang

2

تز
ال�لج عىل الماء

38
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8

شالل كانيونينغ

الغطس والغوص

الغطس والغوص هما أفضل طريقة الكتشاف الحياة تحت الماء ف ي�
ين
ين
بحر أندامان  ،سواء كانوا
مبتدئ� أو
خ�ة .كما توفر
غواص� ذوي ب
أ
ف
العديد من أماكن الغطس الغطس الصديق لألطفال ي� الموقع،
األطفال تماما رؤية السالحف البحرية أ
وسوف يعشق أ
واألسماك
وغ�ها من المخلوقات
االستوائية الملونة والشعاب المرجانية ي
المحيطية أثناء استكشاف قاع المحيط كعائلة .اقفز عىل ت ن
م� طائرة
مستأجرة للغطس واستمتع بالغوص ف ي� المياه الدافئة للقيام
برحلة ال تنىس.

تسخ� الخاص بك لهذه الجولة تحدي شالل التجديف
حزام عىل
ي
ف
كب� ت
لالق�اب من القوى القوية لشالل دوريان
ي� غونونغ رايا! تحد ي
ف
ن
انج�  ،بينما تتعجب من العجائب الطبيعية المذهلة ي� gnunuG
يب� ي
 ، ayaRأعىل جبل ف ي� النكاوي .بمجرد وصولك إىل القاع  ،احتفل
بإنجازك بالسباحة المنعشة ف ي� مسبح الشالل.

 10مراقبة الطيور

Brown-winged
Kingfisher

ال� لديها موائل تت�اوح من المناطق الساحلية أ
أ
ت
واألرا�ض ي الرطبة
النكاوي هي واحدة من األماكن القليلة ي
ومستنقعات المانغروف إىل الجبال  ،وهي جنة ساحلية أأل ثك� من  762نوعا من الطيور .خالل فصل الشتاء
تعت� هذه الجزيرة الثمينة أيضا «جزيرة هورنبيل ف ي�
 ،تجعل العديد من الطيور المهاجرة النكاوي موطنا لها .ب
العالم»  ،ويمكن بسهولة رصد هورنبيل العظيم وهورنبيل المكلل بالزهور وهورنبيل بييد ش
ال�قية ف ي� النكاوي.
Brahminy Kite

توصيات الجذب:

Gua Pinang, Gua Wang Buloh, Gua Kelawar

Pulau Payar Marine Park

Durian Perangin Waterfall

Wreathed
Hornbill

توصيات الجذب:

توصيات الجذب:

Durian Perangin Waterfall

Pulau Dangli, Pulau Payar Marine Park, Datai Bay Beach,
Tanjung Rhu Beach, Pulau Beras Basah, Pulau Timun,
Coral Garden, Grouper Farm, Kaca Boat Wrecks, Lembu
Rocks, Pulau Segantang, Pulau Cepu, Pulau Jemuruk

Birdwatching @ Kilim Geoforest
Park Mangrove Safari Boat Tour

 11رحالت الغابة  /ش
الم� ف ي� الطبيعة
ي
إنه موعد مع الطبيعة أ
األم أألنه جنبا إىل جنب مع دليلك المطلع ،
ال�ية المحلية ورعاية
ستتعرف عىل كيفية تعايش الطبيعة والحياة ب
بعضها البعض ع� الزمن .لجعل أ
األمور ث
تم�ا  ،ت
أك� ي ز
اش�ك ف ي�
ب
.egakcaP kraD eht ni yrautcnaS
توصيات الجذب:
Gua Pinang

Gua Buaya

Machinchang Cambrian, Kilim Karst, Pantai
Chenang, Pulau Tuba, Dayang Bunting Marble
Geoforest Park, Gunung Raya, Skytrail Trek,
Darulaman Sanctuary

 9مغامرة الكهوف
ت
وال� تم إنشاؤها منذ ي ن
ين
مالي�
السن� .الهوابط والصواعد
النكاوي أمليئة بالتكوينات الجيولوجية وكذلك استضافة العديد من الكهوف الطبيعية ،ي
ت
ت
ال� ال تزال قابلة لالكتشاف اليوم .من الكهوف البحرية ف ي�
تبتلع األعماق الكهفية لهذه العجائب القديمة وح� تأوي عجائب ما قبل التاريخ ي
ئ
البي� الرائع  ،النكاوي لديها ش
�ء لكل سبيلونكر.
ي
غوا بينانغ إىل غرف غوا كيالوار ونظامها ي
توصيات الجذب:

Gua Pinang, Gua Wang Buloh, Gua Kelawar
Rainforest Walk @ Gunung Raya Forest Reserve
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6.3638, 99.7903

ش
14
الم�
ي

توصيات المسار:

المط�ة المورقة المناظر الطبيعية
النكاوي هي جزيرة مباركة مليئة بالغابات االستوائية
ي
الرائعة  ،مما يجعل ش
المثايل بالنسبة لك لالستمتاع أثناء
الم� لمسافات طويلة النشاط
ي
ي
ت
المح� ي ن
ف�  ،فإن ش
أو
الهواة
إقامتك .سواء كنت من
الم� لمسافات طويلة ف ي� النكاوي
ي
هو بال شك أحد أفضل الرحالت ت
ال� يمكن نز
للمت� ي ن
ه� وعشاق الهواء الطلق اكتشافها.
ي
األساسية ودع الرحلة تبدأ أألن اللون أ
لذا أمسك بحقيبة ظهرك واحزم أغراضك أ
األخ�ض
يجعلك تنىس الصخب والجدران الخرسانية للمدينة.
SKYTREX Adventure Langkawi

12

أنشطة المغامرة ف ي� الهواء الطلق

SKYTREX Adventure Langkawi .i

Bukit Penarak @ Kuah .4
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :معتدل
بون3.2 km :
المدة :تقدير  2ساعة

6.3705, 99.6810
Jalan Teluk Yu, Kampung Kok
9am - 5:30pm | +6019-280 5679

Seven Wells Waterfall Loop .5
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :سهل
بون2.3 km :
المدة :تقدير  1ساعة

Langkawi Adventure & X-Treme Park .ii

بأك� من  01أنواع من أ
استمتع ث
األنشطة المبهجة الختبار حدودك بشكل ال
الكث� من
مثيل له  ،تقدم
ي
أ
المث�ة مثل ركوب  ATVوركوب الخيل ف ي� الغابة ودراجة السماء
األنشطة ي
والثعلب الطائر و
&
المث�ة ف ي�
وغ�ها من ألعاب المغامرة
ي
ي
!

@ Skytrail Trek .6
Gunung Machinchang
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :سهل
بون900 m :
المدة :تقدير  45الدقائق

6.4012, 99.853
Jalan Ayer Hangat, Kampung Kilim
10am - 6pm | +6017-775 646

13

Bukit Batu Licin, Pulau Tuba .7
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :سهل
بون800 m :
المدة :تقدير  35الدقائق

ش
أدفين� بارك
موراك

ين
لقد حان الوقت لوضع الباعة
المتجول� عىل المعدن ف ي� هذا المسار
العالمي للكارت بينما تتسابق مع عائلتك وأصدقائك لتحطيم الرقم
القيايس لهذا اليوم .يحتوي عىل مسار بطول  3.1كم يحفز اندفاع
أ ي
درينال� ومطعم أ
ين
األ
لتمأله بعد السباق.

Morac Adventure Park

Bukit Kechubung Trail .8
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :سهل
بون2.6 km :
المدة :تقدير  1ساعة

6.3167, 99.7245
Lot 67, Pantai Chenang
1pm - 9pm | +60 12-957 3327
Bukit Batu Licin, Pulau Tuba
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Gunung Machinchang .2
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :صعب
بون5.6 km :
المدة :تقدير  3 - 2ساعة
Wat Koh Wanararm & .3
Orchid Farm Trail
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :معتدل
بون2.9 km :
المدة :تقدير  1.5ساعة

نشاطا بيئيا ترفيهيا منظما ف ي� الهواء الطلق حيث يمكنك االستمتاع
يوفر
اخت� رشاقتك  ،وتحدى مخاوفك! أيا
برحالت الغابة عىل مظلة الغابات
المط�ة .ب
ي
كان المستوى الذي تختاره  ،فإن الوقت الرائع مضمون .تحدى نفسك ف ي� منازل
بمهامها المرهقة أ
لألعصاب إذا كنت مستعدا لذلك!

Langkawi Adventure & X-Treme Park

Gunung Raya .1
:ةيادبلا ةطقن :
المستوى :صعب
بون7.9 km :
المدة :تقدير  4ساعة
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 15ركوب الدراجات

نتوصيات المسار:

The Datai Langkawi

استكشف ضواحي النكاوي مع أ
األصدقاء أو العائلة وشاهد كيف يتعايش
السكان المحليون مع الطبيعة .استمتع بالطرق ذات المناظر الخالبة
لمزارع المطاط وجوز الهند أ
واألرز وقد تحصل عىل فرصة الكتشاف
ال�ية المحلية عىل الطريق.
بعض الحياة ب

IM 70.3 Langkawi Bike Ride .1
نقطة البداية99.6822 ,6.4229 :
نقطة النهاية99.7275 , 6.3386 :
التضاريس :الطريق
بون89km :

توصيات الجذب:
Ridescape @ Kuala Sungai Melaka, Gunung Raya Ride,
Nature Cycling Tour, Village Cycling Tour,
Paddy Fields Cycling Tour, Le Tour de Langkawi route

Langkawi Loop .2

نقطة البداية99.8424 ,6.3271 :
نقطة النهاية99.8401 ,6.3270 :

ش
الفي�
الفصل  :6.3مسارات

التضاريس :الطريق
بون50km :

درب إلى
املالذ احلقيقي

LGK Fun Ride Langkawi .3
نقطة البداية99.8546 ,6.3010 :
نقطة النهاية 99.8546 ,6.3010 :
التضاريس :الطريق
بون78km :
Pantai Chenang .4

1

نقطة البداية99.8424 ,6.3271 :
نقطة النهاية99.7274 ,6.2906:

اإلقامات الخاصة ف� شكل فيالت  /منتجعات خاصة كاملة مع حمامات سباحة خاصة مكانا ث
أك� حميمية
تمنحك إ
ي
اإلقامة الفخمة هذه ف� النكاوي ت
لالبتعاد عن الصخب والضجيج ت
االس�خاء عىل بحر
لالس�خاء .تتيح لك أماكن إ
ي
أ
ف
ت
ال� يمكنك
أندامان الرائع دون أي تشتيت لالنتباه ،بخالف
ي
التفك� ي� المرافق األخرى والضيافة االستثنائية ي
ت
االستمتاع بها .حان الوقت للهروب من الغابة الخرسانية واالس�خاء وتجديد شبابك وكذلك إعادة شحن عقلك
وجسمك وروحك!

التضاريس :الطريق
بون19km :

Kuah - Gunung Raya .5
نقطة البداية99.8356 ,6.3252 :
نقطة النهاية99.8356 ,6.3252 :
التضاريس :الطريق
بون49.3km:
Kuah - Gunung Raya .6
نقطة البداية 99.7274 ,6.2906 :
نقطة النهاية 99.8194 ,6.3695 :
التضاريس :الطريق
بون29.4km :
Pantai Chenang - Ulu Melaka .7
ننقطة البداية99.7274 ,6.2906 :
نقطة النهاية99.7798 ,6.36606 :
التضاريس :الطريق
بون29.4km :

La Villa Langkawi

The Gemalai Village @ Laman Padi

The Ritz-Carlton, Langkawi

Four Seasons Resort Langkawi
Berjaya Langkawi Resort
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2

تجربة رحلة بحرية ف ي� بحر أندامان
لتأج� السيارات
 4بريميوم ي

استمتع برحلة بحرية ف ي� يوم مبهج أو غروب الشمس مع أحبائك بع� بحار أندامان
الخالبة .إنها بالتأكيد أفضل طريقة الستكشاف أرخبيل النكاوي .انغمس ف ي� جاكوزي
أ
ش
ساط�.
المياه المالحة
والم�وبات المتدفقة مجانا وبوفيه شهي حول جزيرة األ ي

私人别墅

Day Lunch Yacht Cruise

3

ا�ض ب الطريق بأناقة ف� سيارة من شأنها أن تجعل نز
المت� ي ن
ه�
ي
آ
بالغ�ة! استمتع بواحة من
اآلخرين عىل الطريق يشعرون ي
متم�ةز
تأج� سيارات ي
الراحة خالل عطلتك عن طريق حجز ي
ف ي� النكاوي .سواء كنت تأخذ إجازة عائلية  ،أو تسافر للعمل
 ،مع وسائل النقل الخاصة بك  ،لديك الحرية ف ي� استكشاف
المناظر الطبيعية الخالبة ف ي� النكاوي دون قيود.

5

Langkawi Sunset Cruise

تجربة تناول الطعام الفاخر

ت
وال� تتيح لك االستمتاع بالمرسات الذواقة  ،وأجواء ضوء الشموع  ،والديكور الرقيق مع خدمة استثنائية
استمتع بتجربة عشاء فرائعة مع إطاللة  ،ي
أ
عىل الشاطئ أو ت
الكب�ة أو لمجرد تناول وجبة ال تنىس مع
المط�ة المورقة .سواء لتناول عشاء
ح� ي� وسط الغابات
رومانيس أو لالحتفال باأليام ي
ي
ي
أحبائك  ،فإن تجربة تناول الطعام أ
األنيقة هي خيار رائع لجعل عطلتك ال تنىس.

سبا وعافية

إذا كانت إعادة الشحن واالستعادة هي ما تدور حوله العطلة بالنسبة
لك  ،فإن المنتجع الصحي الفخم هو ما يجب أال تفوتك أبدا! انعم
برفاهية حواسك ف ي� هذه المنتجعات الصحية ذات المستوى العالمي ،
الخاصة والهادئة  ،وتخلص من ضغوط الحياة مع العديد من العالجات
الشخصية والتدليك  ،واحصل عىل العالج الذي تستحقه.

 6حدث خاص  /حفلة
من الحفالت الخاصة إىل الحفالت  ،إىل مناسبات ش
ال�كات وحفالت
وأك� من ذلك  ،هناك الكث� من أ
األماكن الطبيعية المذهلة ال�ت
الزفاف ث
ي
ي
يمكنك من خاللها إقامة احتفال ال ينىس ف ي� النكاوي .ابتهج بأفضل لحظة
ف� حياتك عىل ت ن
م� يخت فاخر أو عىل جزيرة خاصة  ،فليكن أفضل حدث
ي
اإلطالق.
.لن ينساه أحد عىل إ

Manta Blu Yacht
Kelapa Grill @ Four Seasons Resort Langkawi
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The Datai Spa

2022 酒店和度假村一览表:
Pantai Chenang

ترحيب طبيعي

إقامات شاملة

Pantai Tengah

Pelangi Beach And Spa Resort
Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-952 8888
* 5 Star

Parkroyal Langkawi Resort
Lot 60199 , Pantai Tengah
1-300-88-7827
* 5 Star

Casa Del Mar
Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 2388
* 4 Star

Aloft Langkawi Pantai Tengah
Lot 701, Jalan Pantai Tengah, Mukim Kedawang
+604-952 5252
* 4 Star

Bon Ton Resort
Lot 1047, Pantai Chenang
+604-955 1688
* 4 Star

Ambong Pool Villas
Jalan Teluk Baru, Mukim Kedawang
+604-955 8428
* 4 Star

Mercure Langkawi Pantai Chenang
2500, Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-952 5888
* 4 Star

Camar Resort Langkawi
60183, Jalan Pantai Tengah, Mukim Kedawang
+604-952 4111
* 4 Star

Temple Tree Resort
Lot 1053, Jalan Pantai Chenang, Pantai Chenang
+6017-599 5935
* 4 Star

Cottage By The Sea
Jalan Teluk Baru, Mukim Kedawang
+604-952 0000
* 4 Star

Hotel Adya Chenang
490, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-952 3890
* 3 Star

Dash Resort Langkawi
Jalan Teluk Baru, Jalan Pantai Tengah, Mukim Kedawang
+604-955 7171
* 4 Star

Nadias Hotel
Lot 977, Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 1401
* 3 Star

Holiday Villa Langkawi
Lot 1698, Pantai Tengah, Tanjung Malai
+604-952 9999
* 4 Star

Chenang Plaza Beach Hotel
Lot 2606, Jln Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 8228
* 3 Star

Resort World Langkawi
Tanjung Malai, Mukim Kedawang
+604-955 5111
* 4 Star

Kunang-kunang Heritage Villas
Lot 1947 A, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kampung Gelam
+604-952 3656
* 3 Star

Villa Molek Langkawi
2863, Jalan Teluk Baru, Pantai Tengah
+6017-420 1688
* 3 Star

Langkapuri Inn
Pt 895, Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 1202
* 2 Star
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اإلقامة المدرجة ف ي� هذا الكتيب مسجلة رسميا تحت
جميع أماكن إ
The Ministry of Tourism, Arts and Culture (MOTAC) & Majlis
Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan (MBLBP)  ماعل2022

Aloft Langkawi Pantai Tengah

Dash Resort Langkawi

Ambong Pool Villas

Bon Ton Resort
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:2022 لعامOF قائمة فنادق ومنتجعات
Teluk Datai
The Datai Langkawi
Teluk Datai, Mukim Padang Matsirat
+604-950 0500
* 5 Star

Pantai Kok
Berjaya Langkawi Beach & Spa
Resort
PO Box 200, Burau Bay
+604-959 1888
* 5 Star
The Danna Langkawi
Telaga Harbour Park,
Jalan Pantai Kok
+604-950 0888
* 5 Star
The Ritz-Carlton Langkawi
PO Box 199, Jalan Pantai Kok, Teluk
Nibong
+604-952 4888
* 5 Star

Tanjung Rhu
Four Seasons Resort Langkawi
Pantai Tanjung Rhu, Mukim Ayer
Hangat
+604-950 8888
* 5 Star
Tanjung Rhu Resort Langkawi
Pantai Tanjung Rhu,
Mukim Ayer Hangat
+6016-959 1033
* 5 Star

Padang Matsirat
Langkawi Lagoon Resort
Lot 78, Jalan Kuala Muda,
Kampung Padang Matsirat,
+604-953 3750
* 4 Star
Ombak Villa Langkawi
Lot 78 Kuala Melaka,
Jalan Kuala Muda
Mukim Padang Matsirat
+604-955 8181
* 4 Star
Kuala Melaka Inn
Kompleks Perdana,
Jalan Kuala Melaka
+607-268 7406
* 1-2 Star

Ulu Melaka

Pulau Rebak

Hotel Panorama Country Resort
Langkawi
Jalan Lubuk Semilang,
Mukim Ulu Melaka
+604-955 2721
* 2 Star

Rebak Island Resort
Pulau Rebak, Mukim Kedawang
+604-966 5566
* 5 Star

Kuah
The St. Regis Langkawi
Jalan Pantai Beringin, Mukim Kuah
+604-960 6666
* 5 Star
The Westin Langkawi Resort & Spa
Jalan Pantai Dato’ Syed Omar,
Mukim Kuah
+604-960 8888
* 5 Star
Adya Hotel
1 PT, 4001, Persiaran Mutiara 2,
Mukim Kuah
+604-960 8000
* 4 Star

Bahagia Hotel Langkawi
No.68-78 Persiaran Bunga Raya,
Langkawi Mall Phase II
+604-969 8899
* 3 Star
Chill Suites Langkawi
31, Jalan Mahawangsa 1,
Mukim Kuah
+604-961 1077
* 3 Star
Langkawi Seaview Hotel
40, Jalan Penarak, Mukim Kuah
+604-966 0600
* 2 Star

Bayview Hotel Langkawi
Jalan Pandak Mayah 1,
Pusat Bandar Kuah
+604-966 1818
* 4 Star

Nagoya Inn Langkawi
No 40-48 Pusat Mas Batu 1,
Jalan Kelibang, Mukim Mukim Kuah
+604-967 0888
* 2 Star

Dayang Bay Resort Langkawi
15, Persiaran Pelangi,
Jalan Kelibang, Mukim Kuah
+604-966 5515
* 4 Star

Simfoni Resort
Lot 1-13 Jln Taman Pelangi,
Taman Pelangi, Mukim Kuah
+6019-207 6131
* 2 Star

Bella Vista Waterfront Resort
Langkawi
Pusat Dagangan Kelana Mas Kuah
+604-966 2800
* 3 Star

Eagle Bay Hotel
No 33, Jalan Persiaran Putra,
Mukim Kuah
+604-966 8585
* 1-2 Star

De Baron Resort Langkawi
Persiaran Dayang 3,
Dayang Business Centre,
Mukim Kuah
+604-966 2222
* 3 Star

Greenish Hotel Langkawi
263, Jalan Ayer Hangat,
Mukim Kuah
+6012-596 1615
* 2 Star

Hotel Grand Continental Langkawi
Lot 398, Jalan Kelibang,
Mukim Kuah
+604-966 0333
* 3 Star

Hotel Langkasuka Langkawi
3 & 4 Hotel Asia,
Jalan Persiaran Putra, Mukim Kuah
+6012-966 6828
* 2 Star

HIG Hotel
1852, Jalan Penarak, Mukim Kuah
+ 04-966 0600
* 3 Star

تصنيف أ
األوركيد
Tanjung Rhu
D’Villa Guest House Langkawi
Kampung Padang Lalang
Mukim Ayer Hangat
+6013-412 9012
Bella Vista Express Langkawi
Padang Matsirat, Jalan Kuala Muda
Mukim Padang Matsirat
+604-953 3000
Myangkasa Akademi & Resort Langkawi
Jalan Chandekkura, Kampung Bukit Lembu
Mukim Kedawang
+604-955 2253
Pantai Chenang
AB Motel Beach Resort
Lot 57 & 2619, Jalan Pantai Chenang
Mukim Kedawang
+604 955 1300
Casa Fina Fine Homes
Lot 53, Jalan Pantai Chenang
Mukim Kedawang
+604-953 3555
Chenang Memories Motel
No 40, Kampung Padang Puteh
Mukim Kedawang
+604-952 3063
Delta Chenang Resort
Lot 896, Pantai Chenang
Mukim Kedawang
+604-955 1307

The Gemalai Village, Laman Padi
Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+6013-302 3099

Langkawi Uptown Hotel
No. 1, Jalan Pandak Mayah 7, Mukim Kuah
+604-966 3220

Sandy Beach Resort
Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang
+604-955 1662

LV Modern Suite Langkawi By Zervin
No 25 & 27, Jalan Pandak Mayah 4
Pusat Bandar Kuah

Pantai Tengah

Motel Mawanza
Jalan Kelibang, Mukim Kuah
+6012-554 6740

Charlie Langkawi Motel
1235, Jalan Pantai Tengah
Kampung Lubok Buaya,
Mukim Kendawang
+6017-466 7289
Kuah
Chill Suite Langkawi
31, Jalan Mahawangsa 1, Mukim Kuah
+604-961 1077
Citin Hotel
Lorong Mahsuri 3, Mukim Kuah
+604-966 9000
Hotel Asia Langkawi
No.2,4&6, Jalan Persiaran Putra
Mukim Kuah
+604-969 2288
JS Motel 2
No 89, 90, 91 & 92, Jalan Pandak Mayah 5
Mukim Kuah
+604-966 0534
Langkawi Baron Hotel
2, Jalan Lencongan Putra 3, Mukim Kuah
+604-966 2000

Sinaran Motel
No 9b, Taman Jentayu, Jalan Penarak
Mukim Kuah
+604-969 2222
Sri Manis Hotel
Jalan Penarak, Mukim Kuah
+604-966 7805
Sri Pulau Motel
No. 42-C, Jalan Penarak
Bendang Baru
+604-966 7185
Sunderland Motel
No 19, Jalan Pandak Mayah 5
Pusat Bandar Kuah
+604-966 6733
The Best Region Hotel
Lot 308, Jalan Lencongan Putra 2
Mukim Kuah
+6012-491 8378

توصيات أخرى
Pantai Chenang
• Kunang Kunang Heritage Villas
• Myvilla Langkawi Hotel
• Sunset Beach Resort
• Landcons Hotel
• Lavigo Resort
• Melati Tanjung Motel
• Shell Out Chenang Beach Resort
• TokJah Guesthouse
• White Lodge Langkawi
• Blissful Guest House
• CD Damai Inn Motel
• Chalet TM3, Langkawi
• Chenang Inn
• Chenang Lodge Motel
• Gecko Guesthouse
• Vila Thai Langkawi
Pantai Tengah
• Villa Molek
• Aseania Resort & Spa Langkawi
• Fave Hotel
• The Villa Langkawi
• Corrie Chalet Langkawi
• Salsa Resort
• Fuuka Villa Orchid
• H&Z Langkawi Motel Orchid
• Nahdhoh Langkawi Resort
• Ranis Lodge

Padang Mastirat
• Chuu Pun Village Resort
• Langkawi Lagoon Beach Resort
• Modular Langkawi Capsule Hotel
• Teratak Sireh Lagenda
• Chalet Sri Bayu Inn
• Senyum Inn
• Cloud9 Holiday Cottages
• DRYM Valley Langkawi
• Kasturi Motel Langkawi
• New Dawn For Langkawi
• Pemandangan Indah Guest House
• Wang Valley Resort
• Warisan Tok Chah Roomstay
Ulu Melaka
• KBKB Homelystay Langkawi
• Lyaa Resthouse
• Pak Raja Villas
• Red Door Apartment

اإلقامة المدرجة ف ي� هذا الكتيب مسجلة رسميا تحت
جميع أماكن إ
The Ministry of Tourism, Arts and Culture (MOTAC) & Majlis
Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan (MBLBP)  ماعل2022

50

Riverra Inn
Lot 290, Kampung Kuah, Mukim Kuah
+604-969 5566
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Kuah
• Goldsands Hotel Langkawi
• Kondo Istana
• My Hotel
• Royal Agate Beach Resort
• Royale Chenang Resort
• Sandy Garden Resort Langkawi
• The Ocean Residence Langkawi
• Altis Hotel Langkawi
• Asia Hotel
• De Bleu Hotel
• Geopark Inn Langkawi
• Kelibang Comfort Inn
• My Rainforest Suite Hotel
• Paretto Seaview Hotel
• Penarak Bamboo Beach Motel
• Season Inn Langkawi
• Best Seven Langkawi Inn
• Cattleya Inn Motel
• D Qamar Motel
• Eleven Inn Motel
• Motel Warisan Siti
• P Motel Langkawi
• Perdana Beach Resort
• Rasa Senang Villa
• Tamarinda Guest House
• Virteuz Inn

GeoProducts

ةنيزخلا ةلاصأ نامض
النكاوي هي أ
األرض الثمينة للطبيعة ت
وال�اث والثقافة .وهي تفتخر
بالمنتجات الجغرافية سواء منتجات الطهي أو الحرف اليدوية المصنوعة
من المكونات المزروعة محليا والقيمة المضافة للمعارف أ
األصلية .إن ش�اء
والمث�ة لإلإعجاب لحرفيتها وقيمتها
الهدايا التذكارية ذات المغزى المفيدة
ي
ين
الفنية يعزز ويدعم السكان
المحلي� أيضا .فلماذا ال تأخذ بعض هذه
الشه�ة !معك إىل نز
الم�ل!
الكنوز
ي

ركبلا دنهلا زوج تيز

باشعألا ةوهق

عذاللا لحنلا لسع

) Biscuitsرحبلا رايخ(  Gamatايودي عونصم يبشع نوباص

تفارك لبرام

ةيندعملا هايملل يواكنال

GeoCookies

فرحلا لش دنهلا زوج

لاتسيركلا بهم يف جاجزلا

كيتابلا

فرحلا جيسنلا Mengkuang

ءاضيبلا ةوهقلا

ةيفزخلا ةيوديلا فرحلا

مسلب

ج
زيرة الس

برصف النظر عن وفرة الكنوز الطبيعية وبفضل مكانتها كميناء معفى من
ين
السوق الحرة  ،فإن النكاوي هي بال شك جنة
المتسوق� .عند السفر إىل
النكاوي ،ستستقبلك تجربة تسوق فريدة من نوعها ف� السوق الحرة يب�ن
ي
ف
الكث� من متاجر
أوسع مجموعة متنوعة من العالمات التجارية الفاخرة ي� ي
السوق الحرة والمتاجر ومراكز التسوق.

شكوالته

عسل النحل الالذع (Madu kelulut) 1.

بMadu Kelulut Langkawi Resources :

 Kopi Periuk Tanak, Kopiكريستال الزجاج تهب
Pecah Periuk.
(أعشاب القهوة) ،السدر تي�ك الزيت والجل
بCanai Intan Legacy Resources :
زيت جوز الهند البكر والمصنوعة يدويا الصابون
العش�
بي
بDatai Valley Enterprise :
( Gamatخيار البحر) بسكويت

بRoha Zara Enterprise :

كريستال الزجاج تهب

بFaizy Crystal Glass Blowing Sdn. Bhd. :

جوز الهند شل الحرف
بTwo Pai Craft :

الحليب والجاموس الزبادي

بTower House Gunung Raya :

بFiqaazlina Enterprise. :

بMC Gemilang (Nature Water) Sdn. Bhd :

الجرانيت الرخام الحرفية

بRoha Zara Enterprise :

بلسم

بLieza Anggun Enterprise. :

الحرف اليدوية الخزفية

بIlham Ceramik Studio :
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وق ا

أدوات المطبخ وأدوات
الطهي

عش طائر سويفتليت منتجات

بLangkawi Birdnest Culture Sdn Bhd :

الحرف الخشبية المحفورة

بMBA Badai Enterprise :

النسيج الحرف

بTuba Island Craft :

القهوة البيضاء

بIsma Jati Enterprise :

الباتيك وقناع الوجه

بLazy Lizard Clothing. :

الباتيك

بJafiqa Couture :

العطور ومستح�ض ات
التجميل

النبيذ ش
والم�وبات
الكحولية
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حلرة

ةديفم تامولعم
مركز المعلومات السياحية (مدينة كواه(
+604-966 7789

مركز المعلومات السياحية
)مطار النكاوي
الدويل(
ي

+604-955 7155
الدويل
مطار النكاوي
ي
+604-955 1311

دائرة الهجرة ف� ي ز
مال�يا
ي
+604-969 4400

دائرة الجمارك ف ي� كواه

+604-966 6227

 /ش
اإلسعاف
ال�طة  /إ
فئ
المطا�
مستشفى  /قسم
999

قسم االمن

+604-966 6222

ال�يد
مكتب ب

+604-966 7271

خدمات طبية عىل مدار  24ساعة :
Sultanah Maliha Hospital +604-966 3333
Clinic Mahsuri +604-961 0961

عيادات

Pantai Chenang
Global Doctors Medical Clinic +604-955 6399
Chenang Clinic +604-955 1418

Kuah
Klinik Langkawi +604-966 7668
Poliklinik Perdana +604-966 3302
Island Clinic +604-961 1132
Aishah Specialist Clinic +604-966 7860
iCARE Clinic +604-966 5000

 Covid-19معمل اختبار

Maju Healthcare Safe Track
+604-952 5588 / +6012-991 0909

:وسائل النقل

Taxis Counter (Airport) +604 955 1800
Taxis Counter (Kuah) +604 966 5249
Langkawi Ferry Services +604 966 6316
Langkawi RO-RO Services +604-966 9881

يليللا قوسلا
يذلا عراشلا قوس وه »يليللا قوسلا« وأ مالام راساب
ءزجو زيمم يزيلام يفاقث ثدح هنإ .ليللا يف ثدحي
 Pasar malamمدقي .يلحملا ةايحلا طمن نم ريبك
يلحملا ماعطلا لثم رصانعلا نم ةعونتم ةعومجم
كلذ نم رثكأو تايرورضلاو هكاوفلاو سبالملاو
ةقيرط لضفأ ةطاسبب يه مالام راساب ةرايز .ريثكب
.ةيلحملا ةايحلا معط ةبرجتل

دحألا

يليللا قوسلا Padang Matsirat
Kampung Padang Matsirat

نينثالا

يليللا قوسلا Ulu Melaka
Taman Wawasan Indah

ءاثالثلا

يليللا قوسلا Kedawang
Kampung Chandek Kura

تبسلاو ءاعبرألا

يليللا قوسلا Kuah
Kuah

سيمخلا

يليللا قوسلا Temoyong
Kampung Lubok Buaya

ةعمجلا

يليللا قوسلا Ayer Hangat
Jalan Padang Gaong
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LANGKAWI DEVELOPMENT AUTHORITY (LADA)
LADA Complex, P. O. Box 60, Jalan Persiaran Putra
07000 Langkawi, Kedah.
+604 960 0600

naturallylangkawi@lada.gov.my
naturallylangkawi
naturallylangkawi

www.naturallylangkawi.my
www.langkawigeopark.com.my

