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  KL Monorail 
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یتوقف القطار الكھربائي ،  في معظم المناطق السیاحیة ، والتسوق في كواال 
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ھــذا التاكسي باللـون األزرق یقف أمام 
أغلب الفنادق ،ھـو مــن سیارات األجرة 

 .المترفة وغـــالیة السعر 

KL MONORAIL       سھل االستعمال ومسار واحد فقط ،كما یمكنك مشاھدة قلب كوااللمبور. 



 مسجد جامع 

 خریطة المترو المركزیة 

 Mid Valleyمركز 

 برج بتروناس التوأم 

 Sunwayمراكز 

 KL Sentralمحطة  

  KL MONORAILقطار فوق األرض 

 إذا كنت ترید استخدم المترو ،  فعلیك الحصول على الخریطة المجانیة ، من أي محطة مترو 

Times Square 

 Bangsarمركز 
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یمكن للسیاح االستمتاع بالمشي إلى أغلب مراكز التسوق 
 Bukit Bintangشارع  .             لتقاربھا 

إذا كنت تستخدم عدة مرات وسائل النقل العام 
 ، فان شراء بطاقة   في كواال لمبور

 MyRapid  من االفكار الصائبة ، ویمكنك  ، 
استخدامھا في جمیع وسائل النقل العام في  

 كواال لمبور

 


