
مدینة كوااللمبور ساحرة مغطاة ،  بكل الفتنة والجمال  كوااللمبور تعني ملتقى النھرین ،  وكانت في األصل على 
 .ملتقى نھر جومباك مع نھر كالنج 

 

وھي عبارة عـن محطـة خارجیة لتعدین القصدیر ،أنشئت 
. 1824في عـام   

 
وتشتھــر كـوااللمبـور بأنھا مدینة عصریة ، ملیئة بالنشاط 

وھـي العاصمة االتحادیة لمالیـزیا،  والمركز األساسي 
للتجارة،  والسیاسة والترفیھ والنشاطات العالمیة ،  

ویتـدفق السیاح على األجزاء القدیمة ، من المدینة بأعداد 
كبیرة،  لزیارة قصر السلطان عبد الصمد ومیدان التحریر، 

. 1957عام   الذي أنزل فیھ العلم البریطاني في    
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                   Kuala Lumpurكوااللمبور                            



 
ورفع مكانھ العلم المالیزي،  معلنا استقالل البالد من  

.االستعمار،  ویتألق أفق المدینة   
 
 

وكذلك برج  ) بتروناس ( المتجدد  باستمرار ببرجي 
كوااللمبور الذي یعد واحد من  أطول ،  أبراج العالم 
وتمتاز ھذه المدینة بشبكة مواصالت حدیثة ، تشمل 

السكة الحدیدیة الخفیفة على الرغم مـن تحـول  
 كوااللمبور، 

 
 
 

إلى مدینة في غایة الحداثة إال أنھا ما زالت ،  تحـافظ  
على سحـرھا القدیم،  وھـذا یبدو واضحا في المباني 

. الضخمة ، للحقبة االستعماریة وحوانیت ما قبل الحرب
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 برج  كوااللمبور
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: )  Golden Triangle(  المثلث الذھبي 
 القسم الحدیث في كواال لمبور

 

معظم فنادق كواال لمبور، ومراكز       
 التسوق، والمعالم السیاحیة مثل برج

كواال لمبور وبرجي بتروناس التوأم، وتقع  
 .في ھذا القسم

 

 

كما یمكنك الحصول على رحلة لیوم واحد إلى المرتفعات جنتنج ، و ھي فریدة من نوعھا وأیضا المدینة التاریخیة 
 .بالقرب من كواال لمبور) العاصمة الجدیدة(، وبوتراجایا )ماالكا(

 

جمیع الفنادق لدیھا معلومات عن جمیع الجوالت،  والجوالت ھي من الطرق الرائعة التي تمكنك ، من مشاھدة 
 ) .مراجعة جوالت الحافالت الحرة ( كوااللمبور كما یجب وتحب ، وجوالت الحافالت الحرة ھي االفضل لذلك 

 مرتفعات جنتنج 
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وتشمل الجولة بالحافالت الحرة حدیقة 
الطیور ، وحدیقة الفراشات ، فھي االفضل 

 .دون شك ، لالستمتاع بالجمال المالیزي 

 

وتقدم الجوالت اوقات مخصصة لزیارة 
 ، )) مسجد جامع والسوق المركزي((

 .وحدیقة الطیور 

 

كواال لمبور الى جانب التسوق تقدم فرصة ، 
لتجربة  نوع مختلف من الطعام ، وھو الطعام 

حار المذاق  ، فان كنت تعشق التجارب في 
 .الطعام ، فسوف یكون ھذا ممیز لك 

 
 www.tourism.gov.my    -:لمزید من االطالعات عن مالیزیا 

 مكتب المعلومات السیاحیة كوااللمبور

www.tourism.gov.my

