
 .كم جنوب المدینة   50یقع مطار كوااللمبور على بعد ، 
، و یعد من       1998وقد تم افتتاحھ  في یونیو  من عام 

 .المطارات الكبرى في العالم 
 

یحتوي المطار على جمیع المرافق الحدیثة ، باالضافة للبنوك 
 . مجانیة   Wi-Fiواجھزة الصراف اآللي ، وخدمات 

كما  یمكنك االستحمام في المطار ، باالضافة لذلك وجود  
 .العیادات  

  
 
 

 -:طوابق وھي كتالي   5یتكون ھذا المطار الضخم من 
 

للمغــادرین و یمكنــك مشاھدة إ طاللھ رائعة من   5الطـابق رقـم 
 .ھذا المكان  
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 . یضم العدید من المطاعم ، ومتوفر الطعام الحالل  : 4الطابق رقم 
 

 ) .التاكسي ( للقـــــادمین ، ویمكنك العثور على  شباك سیارات األجرة :   3الطابق رقــم 
 
 

 . یمكنك تناول وجبتك ، مع وجود  قاعة  الطعام :  2الطابق رقم 
 
 

یمكنك العثور على قطار اكسبریس :   1الطابق رقم 
یأخذك لمـركز   KLIA   )القطار السریع ( 

 . KL  Sentralمـدینـة كوااللمبور 
 
 
أمــا الشيء اآلخــــر أن مطار كوااللمبور سھال جدا  

للعرب ألن جمیع اللوحات في المطار قد كتبت باللغة 
 . العربیة 
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 -:عند وصولك مطار كوااللمبور 

 
في طریقك للمغادرة المطار یمكنك رؤیة البنك ، على یدك الیسري  

وتغییر عملتك إذا رغبت في ذلك ، وبالقرب من البنك یمكنك شراء 
اوشركة  Celcomمالیزیة ، من شركة ) سیم كارت (بطاقة جوال 

Digi   یطلب صورة لجواز سفرك،  فضعھا ) سیم كارت ( ، لشراء
 .في حقیبة یدك 

 
 

 
 كیف یمكنك الوصول إلى كوااللمبور  

 .نسلط الضوء على عدة وسائل للمواصالت ، یمكنك استخدامھا من المطار للذھاب ، لقلب المدینة 
 -:سیارة االجرة  -1
 

یمـكنك العثور على الكونتر  الخاص ،  لبیع قسائم 
سیارات االجرة ، والتي  تخولك للركوب في  

 .التاكسي ، مباشرة بھذا القسیمة  
 

وھو طابق القادمین ، یوجد كونتر    3في الطابق 
بیع قسائم  سیارات األجــــــرة ، ولكن ھنــاك عدة 

 أنواع یفضل أن تطلب التـــــاكسي االقتصادي
  )Budget Taxi  (. 

 
     77:في الغالب السعر إلى قلب المدینة   حوالي 

   RMرینجت  مالیزي   
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 قم بتغییر بعض من نقودك في المطارقبل خروج 



ان سیارة االجرة من االفكار 
الصائبة ، اذا كان لدیك العدید من 

الحقائب ، وكانت رحلتك مع 
 .عائلتك 

 
ال تتفاعل مع الخدمات ، التي  

تعرض  من البعض لتقدیم سیارات 
االجرة ، وعلیك بطلبھا   من 

 .الكونتر الخاص بھا في المطار 
 
 
 
 

  KLIA  Expressالقطار  2 - 
 
 
یقع في الطابق األول و ھذا القطار  

-:ینقلك  إلى كواال لمبور إلى 
 )   KL Sentral:محطة  (  

 .  دقیقة   30دقیقة ، ویستغرق من الوقت للوصول إلى المحطة المذكورة ، حوالي   15تتمثل حركة  القطار كل 
 . RM ) رنجت (   55:  سعر التذكرة للذھاب فقط 

 
 الحافالت -  3
 

   )   KL Sentral:محطة   (  ھناك الحافلة السریع إلى كواال لمبور تنقلك إلى  
دقیقة ، من الطابق الثاني ، وتستغرق من الوقت للوصول    30تتمثل حركتھا كل 

 .للمحطة المذكورة حوالي ، ساعة واحدة 
 

ال ننصح بھا  ھي جیدة للشباب ،  حیث تنقلك إلى المحطة المركزیة المذكورة  
في قلب كوااللمبور ، ومن ثم علیك النزول ، وایجاد سیارة اجرة لنقلك إلى 

 .المكان المراد الوصول الیھ 
 . RM ) رنجت (   10: تذكرة للذھاب فقط  سعر ال

 
استقبالك في المطار إذا كنت قد حجزت مسبقـاً ، ونقلك إلى الفندق  والعكس عند (أغلب الفنادق لدیھا خدمة مطار 

 ) .مغادرة البالد 
یمكنك الحجز من المطار حیث توجد مكاتب تابعة لھا ، في حالة ما لم تكن قد )  نجوم  4و  5( كما أن ھناك فنادق  

 .حجزت مسبقاً 
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 كونتر   سیارات األجرة

إذا كنت ترید الذھاب إلى المطار من كواال لمبور، اغلب سیارة االجرة اسعارھا ثابتة لذلك ،  عادة السعر 
 .، قبل الركوب في سیارة االجرة علیك  التفاوض على السعر RM)  رنجت (  70حوالي 



 
 
  KLIA  2المطار  

 
 

 ،   KLIAكم من  2، وھو  یبعد 2014افتتح  ھذا المطار الجدید  في عام 
 ) .Air Asia(ویستخدم لشركات الطیران االقتصادیة ، خاصة طیران  

 
یضم المطار  جمیع المرافق الحدیثة ، بما في ذلك البنوك وأجھزة الصراف اآللي ، المحالت التجاریة والمقاھي 

 .مجانیة   Wi-Fiوالمطاعم  وخدمة 
 

بجوار مبنى المطار ھناك المجمع  
وجمیع وسائل النقل      Gateway@klia2كبیرة

 .والخدمات في داخل ھذا المجمع 
 
  KLIA  Expressالقطار     

 
      Gateway@klia2 في     2یقع في الطابق 

 -:و ھذا القطار ینقلك إلى كواال لمبور إلى 
  15تتمثل حركتھ كل  )   KL Sentral:محطة   (   

دقیقة، ویستغرق من الوقت للوصول للمحطة المذكورة 
 .دقیقة 33حوالي  

 
  www.klia.com.my: المزید من المعلومات 
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إذا كنت ترید الذھاب إلى المطار من كواال لمبور، اغلب   سیارة االجرة اسعارھا ثابتة ، لذلك عادة السعر 
 .، قبل الركوب في سیارة االجرة علیك  التفاوض على السعر RM)  رنجت (  70حوالي 

یمـكنك العثور على شباك الخاص بسیارات االجرة  
  ،  وشراء قسیمة   1في الطابق 

www.klia.com.my

