
 
جزیرة استوائیة ، تقـع على الســـاحل الشمـــــالي الغـــربي مـــــن شبـــة الجزیرة  99النكاوي  تضم 

المـــالیزیة ، وتسمي الجزیرة الرئیسیة من المجموعة (بوالو النكاوي ) وتحتضن الجـــزیرة تاریخـا مثیرا 
من القصص واألساطیر الخرافیة مثل الغول والعنقـاء والمحاربین واألمیــــرات وغیــــرھا من القصص 

 الرومانسیة . 
 
 

كما أنھا تحتوي على 
سواحل متعددة مشھورة 
،أما أكبــــرھا وأكثــرھا 

شھرة فھو ساحل 
Cenang   

 
 
أن بعض السواحل  

خــــاصة وتابعــــة لبعض 
الفنـادق الكبرى 

والمنتجعات المشھورة ، 
وأغلب فنادق ومنتجعات 
النكاوي تطل على ساحل 

Cenang     في النكــــاوي ال یمكنك نسیان ھذا االسم أال وھو الدكتور مھاتیر محمد والذي ولد في مدینة ،
النكاوي وساھم بشكل فعال في والدة مدینة  جدیدة من حیث التطـــور واألشیـــاء األخرى التي جعلت منھـــا 

محــط أنظــار الجمیــع 
ومدینة خاصة وجذابة 

 بالنسبة للسیاح .
 
 
 
 
 

النكاوي تحتوي على 
بعض المنتجعات التي 

تشمل سواحل 
خصوصیة وكذلك 

 غابات خصبة .

          Langkawiالنـــكاوي   

                                                          Langkawiالنكاوي    

 

 



  

لیس ھناك أي نوع من المبالغة إذا قلت بأنھا جنة 
طبیعیة ال یضاھیھــا أي من جـزر جنوب شـرق 

آسیا ، كما أنھا تتمیز بسواحلھا الفریــدة الممیزة 
، ھي مدینة االسترخــاء الكامل فھي تعطیك 

 فرصة لرؤیة البحر كما یجب أن یرى .

 

 

إذا كنت تسعي لمكان یبقي في صمیم الفؤاد فإن 
النكاوي ھي مطمعك وھي وجھتك ، فتوجـــھ 

 إلیھـــا إنھا تنتظرك .

Langkawi                                                النكاوي 

 

 النكاوي مركز المشغوالت الیدویة  



عندما تصل إلى مطار النكاوي سوف تشاھد الكثیر من المكاتب للسیاحة والفنادق ، فإن كنت لم 
تحجز بعد فندقا لك فیمكنك حجزه عن طریق المطار ، باإلضافة إلى ذلك یمكنك مشاھدة كتیبات 

باللغة العربیة وھي سوف 
تساعدك كثیرا في اطالعات 

 عدة .
 أشیاء نذكرك بھا 

یمكنك حجز فندق عــن  -1
طـریق المطـــار حین 

 وصولك .
أكثر الفنادق لدیھم خدمة -2

مطار الستقبـال زبائنھــم في 
 حـــالـــة الحجز المسبق .

الطـــریقة األخـرى -3
للوصـــول إلى وسـط مدینــة 

النكـــاوي ھي سیــــارة 
األجــــرة (التاكسي ) ولیس 

 ھناك مزید من الخیارات .

 بداخل المطار یمكنك العثور على خرائط للمدینة باللغة العربیة .

بالقرب من مكتب المعلومات السیاحیة یمكنك العثور على مكتب لحجز الفنادق في النكاوي إذا 
 www.tourism.gov.myلم تحجز مسبقا .                          

 مطار النكاوي 

                                      Langkawiالنكاوي          



 Mat Chincangجبل 

  Cenangشاطئ 

 الحیاة تحت الماء 

 مطار Kuahمدینة 

 مركز الحرف المالیزیة 

 ضریح محصوري 

 مزرعة األرز
 خریطة النكاوي 

Datai 

 أزیاء  تقلیدیة لجزیرة النكاوي 


