
العربة ثالثية العجالت
العربــة ثالثيــة العجالت هي وســيلة رائعة ومحبوبة للتجول حول 

George Town. تأكد من االتفاق حول الســعر قبل بدء رحلتك – 
متوســط الســعر 30 رينغت في الســاعة لشــخصين، حسب المسافة بين نقطة 

البدء ونقطة الوصول. 

الحافالت العامة
 Rapid Penang خدمة الحافالت العامة الخاصة بالدولة توفرها شركة

، وتغطي منطقة كبيرة في كالً من الجزيرة والمدينة. وهي توفر أيًضا 
 George لوسط المدينة داخل )CAT( حافالت مواصالت مجانية

Town. المحطة في KOMTAR هي محطة النقل المركزية للحافالت 
التي تجوب كل أنحاء جزيرة Penang. فقط يمكنك سؤال أي أحد أو 

البحث عن الفتات لمعرفة أي حافلة األنسب لوجهتك. عند الصعود على 
متن حافلة Rapid Penang  أعلم السائق عن وجهتك، وادفع المبلغ 

المطلوب واستلم تذكرة رحلتك. ال تنسى أن تحمل معك بعض الفكة حيث ال 
يحمل سائقو الحافالت الفكة ألسباب تتعلق بالسالمة.

ملحوظة:
 األجرة تختلف حسب بعد المسافة. لمزيد من المعلومات زر موقعنا 

 www.rapidpg.com.my

العبَارة
تقع محطة Penang  للعبّارات في المنطقة التي يركب منها المسافرون 
عبارات Penang  الشهيرة للوصول إلى المدينة. مدة السفر حوالي 20 
دقيقة. إذا كنت تستقل قطاًرا إلى Penang  من Kuala Lumpur  أو 
مدن أخرى، فيمكنك ركوب العبارة إلى الجزيرة من محطة العبّارات في 

Butterworth ، التي تقع بجوار محطة القطار مباشرةً. على الرغم أنه من 
الممكن التنقل بين الجزيرة و المدينة عبر جسور Penang ، فإن ركوب 

العبارة سيكون تجربة رائعة ال يمكنك نسيانها.

ساعات العمل 
 5:40 صباًحا - 12:40 صباًحا** 

 المغادرة من الجزيرة إلى المدينة* 

 5:20 صباًحا - 12:10 صباًحا** 
المغادرة من المدينة إلى الجزيرة

مدة االنتقال: 20 دقيقة 
األجرة )األفراد(: بالغون 1.20 رينغت / أطفال 0.60 رينغت

ملحوظة:
*   ركوب العبارة مجاني بدون أي رسوم من الجزيرة للمدينة  األجرة تدفع 

فقط للعبور من المدينة إلى الجزيرة
** المواعيد تقديرية

وسائل المواصالت بالمدينة
يعتبر وسط مدينة Penang  صغيًرا من حيث الحجم بما يكفي للتجول وخاصة George Town  ومحيطها. يمكنك أن تستمتع برؤية المناظر راكبًا العربة 

ثالثية العجالت. ومن ناحية أخرى، توجد خدمة حافالت تنقل مجانية CAT George Town ، مما يوفر لك وسيلة مناسبة للتجول حول المدينة.

 Teluk Bahang و Kek Lok Si Temple ، Penang Hill ، Batu Ferringhi مثل معبد– George Town للوصول إلى المناطق السياحية خارج
- يوجد بالمدينة حافالت وسيارات أجرة يشمل ذلك خدمات السيارات اإللكترونية. راجع دائًما الجداول الزمنية واألسعار قبل اختيار الوسيلة المفضلة لديك للتنقل.

HOP-ON HOP-OFF  المشاركة في الجوالت السياحية بالحافلة المكشوفة
  HOP-ON HOP-OFFالمشاركة في الجوالت السياحية بالحافلة

وسيلة رائعة الستكشاف جزيرة Penang! توفر لك الحافلة ذات السقف 
المفتوح رؤية مشاهد بانورامية جميلة للجزيرة وتأخذك ألماكن شيقة عديدة 

في المدينة وعلى الشاطئ.

هناك جوالت منتظمة بشكل يومي. للحجز ولمزيد من المعلومات يمكنكم 
www.myhoponhopoff.com/pg :زيارة الموقع االليكتروني

سيارات األجرة
سيارات األجرة متاحة بالمدينة بشكل كبير وهي وسيلة سهلة للتنقل. تأكد 

من االتفاق على السعر قبل ركوب سيارات األجرة. ابدأ بسؤال السائق كم 
يتكلف ذهابك إلى وجهتك؛ يمكنك التفاوض على السعر إذا أحسست أنه 

عالي جًدا.

متوسط األجرة
من George Town إلى مطار Penang  الدولي: 40 رينغت

30 رينغت :Kek Lok Si أو  Penang Hillإلى  George Town من

خدمات السيارات عن طريق الحجز االليكتروني 
تطبيق حجز الســيارات “Grab” متاح في Penang ، فقط يمكنك 

تحميــل التطبيــق لبــدء حجز رحالتك. يمكنــك الدفع نقًدا أو ببطاقة االئتمان.

استئجار سيارة
اســتئجار ســيارة يتيح لك المرونة والراحة الجيدة. يتم حســاب أسعار 

اإليجــار علــى أســاس يومي. يمكنك فقــط دفع جزء من المبلغ ثم لك حرية 
التنقل بالســيارة إلى أي مكان على راحتك! تتوافر خدمة تأجير الســيارات 
بالمطــار وحــول المدينة. يمكن لمعظم الفنادق أن تســاعدك في ذلك أيًضا. 

استئجار دراجة هوائية أو بخارية
استئجار دراجة هوائية أو بخارية أمر غير مكلف ، كما أنه وسيلة ممتعة 
الستكشاف الجزيرة. يتوفر نظام مشاركة الدراجات في المدينة والمناطق 

المحيطة بها، باإلضافة إلى ذلك، يتوفر تأجير دراجات في منطقة الفنادق في 
Batu Ferringhi
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Chowrasta Market
- Souvenir Shops
- Local Products
- Shopping
- Jewellery Shops
- Coffee Shops
- Old Trades
- Penang Road 
 Cendol
- Cafés
- Wet Market 

Jalan Kedah
- Penang Police 
 Headquarters
- Steel-rod Sculptures

Central KOMTAR 
(To Ferry terminal)
- KOMTAR
- Shopping Malls
- The Top
- Tech Dome
- Asia Comic 
 Cultural Museum
- The Gravityz
- Penang House of Music

KOMTAR East
- KOMTAR
- KOMTAR Walk
- Bicycle Rental
- ATMs

Lebuh Carnarvon
- Coffee Shops
- Cafés
- Restaurants
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- Art Shops
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- Street Art
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- Souvenir Shops
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- Tourist Information 
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- Cafés
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Little India 
- Currency Exchange
- Indian Restaurants
- Sri Maha Mariamman 
 Temple
- Restaurants

Lebuh Muntri
- Cheong Fatt Tze -
 The Blue Mansion
- Hainanese Temple
- Penang Ta Kam Hong
- Local Products / Chocolates

Lebuh Campbell
- Toh Soon Café
- Hameediyah Restaurant
- Penang Bazaar
- Dim Sum Restaurants

Fort Cornwallis
- State Assembly Building
- Queen Victoria Memorial
   Clock Tower
- Food Court (HALAL)

Museum
- Church of the 
 Assumption
- Love Lane
- Penang State Museum
- St. George’s Church

Bank Negara
- City Hall
- Logan Memorial
- Esplanade
- Town Hall
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مركز االستعالم السیاحي
الكنیسة 

المعبد الصیني
المعبد الھندوسي

المسجد
 Little India منطقة

* ال تتوقف الحافالت في محطة التوقف رقم 10
** ال تتوقف الحافالت في محطة التوقف رقم 3 

أیام األحد من 7:00 صباًحا - 1:00 ظھًرا
*** متحف الدولة مغلق لمدة 3 سنوات بدًءا من 

2017
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المنطقة الرئيسية )109.38 هكتار(
تغطي مدينة George Town  التاريخية مساحة 109.38 هكتار من األراضي 

 ، Penang من خليج الشمال الشرقي لجزيرة  Malacca المحاطة بمضيق
 Gat وطريق ، ومن الشمال الغربي 

 Lebuh وطريق Lorong Carnarvon وطريق ، Lebuh Melayu
Carnarvon إلى الجنوب الغربي. 

بداخل المنطقة الرئيسية يوجد ما يزيد عن 1,700 مبنى أثري بمحاذاة أربع 
 Pengkalan Weld ، Lebuh Pantai ، Jalan شوارع رئيسية –شارع

Masjid Kapitan Keling ، وشارع  Lorong Love - باإلضافة إلى 
 Jalan Tun Syed Sheh Barakbah العديد من الشوارع الرأسية: شارع

 ، Lebuh Light ، Lebuh Bishop ، Lebuh Gereja ، Lebuh
China ، Lebuh Pasar ، Lebuh Chulia ، Lebuh Armenian و  

.Lebuh Acheh

CAT)George Town ( حافلة التنقل المجانية
 .George Town خدمة تنقل مجانية تعمل داخل

وتعد أشهر وسائل المواصالت للسياح للتجول 
حول المدينة وزيارة األماكن السياحية المشهورة 
 Rapid Penang مجانًا. ابحث عن حافالت

.”Free CAT Bus“ التي عليها الفتة

المساحة اإلجمالية للمنطقة
259.42 هكتاًرا

المنطقة الفاصلة )150.04 هكتاًرا(
تحيط بالمنطقة الرئيسية Core Zone  منطقة مساحتها 150.04 هكتار 

تسمى المنطقة الفاصلة Buffer Zone )ال يشمل ذلك الحدود المائية 
 Jalan Dr Lim الفاصلة( يحدها منطقة بحرية مموجة حول المرفأ، وشارع

Chwee Leong  وشارع Gat Jalan Prangin  من ناحية الجنوب 
الغربي، وشارع Jalan Transfer إلى الشمال الغربي. 
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مركز 
اإلعالم 
السیاحي

No.10 (Ground Floor), 
The Whiteaways Arcade, 

Lebuh Pantai, George Town 
10300 Penang, MALAYSIA.

Museum Hotel

Cititel Express Penang

Made In Penang 
Interactive Museum

Penang و George Town خریطة

*

* متحف الدولة مغلق لمدة ثالث سنوات بدًء من 2017 

Standard
Chartered
Bank

Gama Supermaket 
& Departmental Store

* الخریطة لیست مرسومة بناًء على قیاسات وإنما معدة لغرض التوضیح فقط. 

* كل المعلومات الواردة في ھذا المنشور صحیحة وقت طباعتھا وخاضعة للتعدیل دون إخطار مسبق. 

* ال تتحمل الجھة المنتجة لھذا الدلیل المسؤولیة عن أیة أضرار، أو خسائر، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، 
أو مترتب على استخدامھ والتي قد تحدث نتیجة استعمال ھذا المنشور من قبل أي أشخاص أو ھیئات. 

* الحدود واألسماء المعروضة والمعالم المستخدمة في ھذا الدلیل ال تعني موافقة أو إقرار رسمي من شركة 
(Penang Global Tourism) بینانغ للسیاحة العالمیة

ساعات العمل
من االثنین - الجمعة 

من 9:00 صباًحا إلى 5:00 مساًء
السبت

من 9:00 صباًحا إلى 3:00 عصًرا
األحد والعطالت الرسمیة 

من 9:00 صباًحا إلى 1:00 ظھًرا

أماكن الطعام (نھاًرا)
أماكن األكل (نھاًرا ولیالً)

أماكن الطعام (لیًال)
أماكن یمكن زیارتھا

أنشطة تجاریة تقلیدیة
الفنادق

المستلزمات
العیادات

قسم الشرطة 
LinkBike محطة انتظار دراجات

الحمامات العامة
Little India



200 إلى 240 فولت

االتصاالت  العملة 

الموقع
تقع جزيرة Penang على بعد 20 دقيقة بالعبَارة من Butterworth. ويصل الجزيرة بالمدينة جسران: جسر Penang وجسر Penang الثاني 

)جسرJambatan Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (. ويستقبل المطار الدولي بـPenang الرحالت الدولية القادمة من العديد من 
الدول مثل الصين وهونغ كونغ، وسنغافورة، وتايالند، وإندونيسيا، وتايوان، وفيتنام، وقطر.

تقع جزيرة Langkawi  على بعد ساعتين و45 دقيقة بالعبارة أو 35 دقيقة بالطائرة وعاصمة ماليزيا Kuala Lumpur  على بعد 50 دقيقة بالطائرة 
أو يمكن الوصول إليها على بعد 4 ساعات بالقطار أو السيارة. 

اللغة 
معظــم الالفتات مكتوبــة باللغة الماليزية 

واإلنجليزيــة، وبعضهــا باللغــة الصينية أيًضا. على 
الرغــم مــن أن اللغة اإلنجليزية مســتخدمة على 

نطــاق واســع في العديــد من المناطق، إال أنه 
ســيكون جيًدا معرفة لغة الماليو األساســية أيًضا، 

حيــث إن الفتات الطريق والوجهات الرئيســية 
باللغــة الماليزية. 

العملة الماليزية هي الرينغت، يكتب اختصاًرا RM ويوجد منه 6 فئات: 
1، 5، 10، 20، 50، 100 رينغت.

    عند زيارة مسجد          أثناء عطلتك العادية

اختر مزود طاقة بسعة

يمكن شراء بطاقات الهاتف SIM card عند 
الوصول إلى المطار. يمكنك أن تختار ببساطة من 
بين عدة خيارات من مشغلي خدمات االتصاالت. 
يوجد هناك أكشاك بيع في صالة الوصول عقب 
خروجك من منطقة استالم الحقائب. توفر معظم 

المتاجر خدمات تعبئة رصيد عند نفاد رصيد بطاقة 
SIM card الخاصة بك. 

 Wi-Fi االنترنت الهوائي
يتوفر بجزيرة Penang شبكات Wi-Fi والتي 

تتناسب مع وجهة سياحية مثلها. تتوفر خدمة 
الواي-فاي في معظم الفنادق، ومتوفرة في معظم 

مناطق المدينة.
هناك 1550 نقطة واي-فاي في المناطق السياحية 

 .George Town واألماكن العامة في جميع أنحاء
توفر معظم المقاهي أيًضا خدمة الواي فاي مجانًا. 

لمزيد من الراحة، يمكنك شراء بطاقة SIM محلية 
مع باقة بيانات الستعمال اإلنترنت في جميع األوقات.

الموقع االليكتروني:
 www.penangfreewifi.com.my

Kek Lok Si
Temple

Queensbay 
Mall 

Penang 
National 
Park

N

PENANG BRIDGE

SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH BRIDGE

Pulau
Aman

Tanjung Bungah
Floating Mosque

SPICE
Convention 
Centre

Penang 
International 
Airport

Snake Temple

Tropical Spice Garden

Nine Emperor 
Gods Temple

Jetty/Railway Station/Bus Station 

St Anne’s Church
Cherok Tokun Relics

Juru Auto City

Bukit Panchor
Recreational Forest

Fort 
CornwallisReclining Buddha Wat

Chayamangkalaram

Bukit Mertajam
Recreational 
Forest

Rope Walk
Taman Selat

Air Hitam Dalam 
Educational Forest

Capal Jago
Kepala Batas

Jambatan Merdeka 
Bumbung Lima

Sri Muniswarar Temple

KOMTARAIR ITAM

BAYAN  BARU

GEORGE TOWN

JELUTONG

GURNEY 
DRIVE

TANJUNG 
BUNGAH

BATU 
FERRINGHI

TELUK 
BAHANG

BALIK PULAU

S E B E R A N G  
P E R A I  U TA R A

PERAI

BUTTERWORTH

BUKIT MERTAJAM

SUNGAI JAWI

NIBONG TEBAL

S E B E R A N G  
P E R A I  S E L ATA N

P E N A N G

S E B E R A N G  
P E R A I  T E N G A H

George Town 
UNESCO World 
Heritage Site

Penang Hill

Pulau 
Jerejak

Welcome to Penang!

Design Village 
Outlet Mall

ESCAPE
Entopia by 
Penang 
Butterfly 
Farm

Hakka Village

Jetty and 
Bus Station 

Nibong Tebal 
Firefly Sanctuary 

99-Door Mansion

توفر جزيرة Penang خيارات رائعة لإلقامة لتناســب االحتياجات 
والميزانيــات المختلفــة، بدًءا من الفنادق الفاخرة والشــقق الفندقية إلى بيوت 

الشــباب والشــاليهات المطلة على الشــاطئ ومنازل اإلقامة الجميلة.

موقع التراث العالمي )WHS( الخاص باليونسكو UNESCO في 
George Town

أصبحت مدينة George Town  مفضلة لدى الزوار بسبب وجود مجموعة 
منتقاة من العقارات السكنية التي تحتوي على متاجر تسوق وفنادق عصرية 

بلمسات محلية. اإلقامة في موقع التراث العالمي ممتازة الستكشاف مدينة 
George Town  سيًرا على األقدام أو بالدراجة الهوائية، أو الدراجة 

النارية، أو العربات ثالثية العجالت. 

Gurney Drive
بوقوعــه فــي منطقــة حيويــة بين المدينة وبين الشــاطئ، يوفر لكم فندق 

Persiaran( متعــدد الطوابق مناظر  Gurney (Gurney Drive
بانوراميــة ســاحرة للبحــر والمدينة، وفيما يتعلق بطعام الشــارع اللذيذ 

والتســوق علــى الطــراز العالمي والحياة الليلية، تجدون هذا الشــارع على 
الواجهــة البحريــة الخالبة فهــذا المكان وجهتك..

Batu Ferringhi
 Tanjung الواصل للشمال، من Penang الشريط الساحلي الشهير ل

Bungah إلى Batu Ferringhi هو مكان للعديد من المنتجعات الشاطئية 
الثالث إلى خمس نجوم ويحتوي على الكثير من أنشطة التسوق وأنشطة الحياة 
الليلية وأنشطة السياحة البيئية في متناول يديك. ولكي تحظى بتجربة رائعة في 
kampung فهناك أماكن إقامة متوفرة في قرى صيد صغيرة بالقرب منها. 

المنطقة الجنوبية الشرقية 
المنطقة الجنوبية الشرقية على مقربة من متنزهات الجزيرة المتطورة 

والمطار الدولي ونوادي الجولف والجسرين اللذين يصالن الجزيرة بالمدينة 
 .Penang وأحد أكبر مراكز التسوق في

توجد مجموعة متنوعة من الفنادق من الدرجة الفاخرة لالختيار من بينها 
باإلضافة إلى مراكز المؤتمرات، بما في ذلك مركز المؤتمرات والمعارض 
الدولي األرضي)SPICE( في Penang ومركز المؤتمرات المطل على 

البحر والمقرر االنتهاء منه في غضون سنوات قليلة. 

Seberang Perai Utara
المنطقة الشمالية ل Seberang Perai مليئة بحقول األرز والمجتمعات 

 .Penang المحلية، مما يوفر لكم أحد أكثر البرامج التقليدية لإلقامة في
استمتعوا باإلقامة في قرية ماليزية تقليدية محاطة بعدد ال متناهي من حقول 

األرز واستكشفوا غابات المانجروف الغنية بالحياة النباتية والحيوانية. 

Seberang Perai Tengah
يعــد هــذا الجانــب الصاخب مــن Seberang Perai  الحافل بعدد من 
مراكــز التســوق. توجــد هناك حديقــة Penang  للطيور-وهي تعد أول 

وأكبــر حديقــة طيــور من نوعها في Malaysia. كما توجد كنيســة  
  Bukit Mertajam الشــهيرة الواقعة في  St.Anne’s church
حيــث يمكــن أن يوجــد بهــا آثار » Cherok Tokun » من ضمن ما 
تحويــه. باإلضافــة إلــى وجود المزيد من الفنادق في هــذه المنطقة من  

. Seberang Perai

Seberang Perai Selatan
ندعوكم لزيارة “ Nibong Tebal ”، و“ Bukit Panchor ”؛ وهي غابة 

ترفيهية حيث يمكنكم االستمتاع بالنظام البيئي لنبات المانجروف واستكشاف 
كهوف الخفافيش وأخذ جولة على الممشى الخشبي. 

Homestays الســكنات المنزلية
تعد السكنات المنزلية Homestays في Penang  بديالً للفنادق التقليدية  

فهي توفر أماكن إقامة بأسعار معقولة ومريحة للسياح الذين يرغبون في 
اإلقامة مع السكان المحليين أو بعيًدا عن صخب وضجيج المدينة. وبالتالي 

يجد السائحين الفرصة لمعرفة ثقافات محلية وأنماط حياة في جو هادئ. 
وندعوكم للمشاركة في أنشطة ريفية نموذجيًا مثل الصيد واستخراج المطاط 

وقطف الفاكهة والحرف اليدوية وما إلى ذلك من أنشطة. ندعوكم لتبادل 
القصص مع السكان المحليين وتذوقوا الوجبات المنزلية، وإن أمكن المشاركة 

في حفالت الزواج التقليدية أو تنظيم حفلة زواج لكم!

11 منطقة في  Penang يشــمل برنامــج أماكن اإلقامة فــي جزيرة
المنطقــة الشــمالية وكل منطقــة تحتــوي على ميزاتهــا الخاصة بها يقِضي 

الســياح فيها أوقات ال تُنســى وحافلة باألحداث، ومن ضمنها:

Jalan Bahru in Balik Pulau  •
Kota Aur  •

Pulau Betong  •
Pulau Aman  •

Sungai Chenaam  •
Mengkuang Titi  •

Sungai Duri  •
Teluk Bahang  •

Sungai Semilang  •
Sungai Setar Besar  •

Lahar Yooi  •

Pinang Peranakan 
Mansion
Step into an affluent Straits Chinese, 
popularly known as Baba-Nyonya, 
home. The mansion is furnished to 
provide a peek into the lavish 
lifestyle and the many customs and 
traditions of the Baba-Nyonya. Over 
1,000 pieces of antiques and 
collectibles from that era are on 
display. Be prepared to be 
awe-struck by the mansion’s 
eclectic design and architecture.

Khoo Kongsi
Marvel at the intricate and highly 
elaborate architecture of the 
Chinese clan temple. The clan 
temple was built in 1906, at the 
height of the Khoo clan’s 
prosperity and eminence. The 
Khoo Kongsi complex is made up 
of an administrative building with 
a meeting hall and offices, an 
opera stage, together with
62 lots of terrace houses and 
shophouses. These places are 
accessible through Khoo Kongsi’s 
central building, Leong San Tong. 
Khoo Kongsi houses a little 
museum, where the Khoo lineage 
is charted over the generations.

Boy on Chair 
Street Art
Snap a photo with the 
Boy on Chair street art. 
This mural was painted 
by Ernest Zacharevic,
a Lithuanian artist, in 
conjunction with George 
Town Festival 2012. It is a 
cheeky depiction of a boy 
standing on tiptoe on a 
chair to reach a very high 
hole in the wall.

Cheah Kongsi
Take a tour of Penang’s earliest clan 
house. Situated a block away from 
Khoo Kongsi, it has the earmarks of 
the grand temples and palaces of China. 
The architecture and design of this 
building has influences of Malay, 
traditional Straits Chinese and 
European motifs.

Cat & Human Happily 
Living Together Street Art
Take a selfie with the curious cat 
procession, drawn by artist Tang Yeok 
Khang, who works with Artists for Stray 
Animals (ASA), in conjunction with George 
Town Festival 2013 for the 101 Lost 
Kittens project. The mural advocates 
animal kindness. The representation of 
cats in place of humans in the Taoist 
procession symbolises how it feels like to 
be in each other’s forms.

Clan Jetty
Walk down the pier and catch the sunset 
from the Clan Jetty. Sit back at a café and 
order a cold drink as the day draws to an 
end. Take in the sights at the floating 
village by the waterfront. Home to a 
tight-knit community, many families 
continue to live in the century-old houses 
built on stilts over the water.

Street of Harmony
(St. George’s Church, Goddess of Mercy Temple, 
Sri Maha Mariamman Temple, Masjid Kapitan Keling) 
Take a morning stroll along the Street of Harmony and 
bask in the influences of four different religions – 
Christianity, Taoism, Hinduism and Islam. St. George's 
Church, built in the nineteenth century, is the earliest 
Anglican church in South-east Asia with a cool pastel 
blue interior marble flooring. Its lush, perfectly 
manicured grounds surround an elegant 
Victorian-style pavilion. 

A few steps away is the Goddess of Mercy Temple, 
which was built in 1728 and is Penang’s oldest Taoist 
temple. You can have a fortune sticks reading here. 
Not far away is the Sri Maha Mariamman Temple,
the oldest Hindu temple in Penang – built in 1833, 
featuring sculptures of Hindu gods and goddesses on 
the main entrance and facade. Turn a corner and you 
will find Masjid Kapitan Keling, a mosque built by 
Indian-Muslim traders in the nineteenth century. Free 
guided tours around the mosque are available. You will 
be required to wear robes which will be provided for 
you. Entrances to the grounds of these four places of 
worship are free.
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Penang National Park  & 
Turtle Sanctuary 
Step foot into one of the smallest 
forest reserves in the world, which 
also houses the only Meromictic 
Lake in Malaysia. Home to over
150 bird species, the national park 
provides free entry for all. While at the 
Penang National Park, stop over at 
Keracut Beach (Pantai Keracut) to visit 
the turtle sanctuary. The various 
species of turtles that lay their eggs on 
the stretch of beach here are sheltered 
from predators, including humans. The 
hatchlings are kept here until they are 
old enough to survive on their own in 
the wild, whence they will be released 
into the sea.

Tropical Fruit Farm
Enjoy a platter of local fruits 
before touring the 25-acre 
orchard that cultivates rare
and exotic fruits with organic 
fertilisers. The farm has over 
250 different fruit species from 
the region, Central and South 
America, Central Africa, India, 
the Middle East, the Caribbean 
and the Pacific Islands.

Entopia 
Enter the insect playground, 
home to more than 15,000 
butterflies. Showcased within 
its grounds are over 200 species 
of flora and more than 150 
species of fauna. Butterflies are 
free to flutter, fly and even take
a rest by landing on you.

The Habitat
Spend the rest of your day at The Habitat 
Penang Hill, which serves as a charming 
introduction to the Malaysian rainforest. 
There are walking trails, a canopy walk, 
tree top walk and a whole garden dedicated 
to fragrant plants. Use the rest of your 
time exploring and catching the sights and 
sounds of tropical birds, flying squirrels as 
well as dusky leaf monkeys that dwell in 
these protected grounds.

Penang Botanic Gardens
Begin your day with a stroll at the 
Penang Botanic Gardens. Spotting 
the cascading waterfall on its 
grounds is relatively easy. See if 
you can discover the hidden lily 
pond while you are there.

Tropical Spice Garden
A living, outdoor biodiverse 
depository of spices and various 
tropical plants. Explore the six 
landscaped acres of lush and 
exotic flora from around the 
world. This Eden houses a 
treasure trove of more than 
500 living specimens.

Ferry Ride (to Mainland and Back)
Board this cross-strait transit 
that has been operating since 
1894, ferrying both passengers and 
automobiles daily across the Penang 
Strait. Observe the numerous boats 
and ships docking at Weld Quay, and 
enjoy the panorama of Penang's 
northern seafront on your journey back.

ESCAPE Theme Park
Gear up for some monkey business. Take your best 
shot on the Aerobat by swinging through the air. Glide 
in between the trees high above the ground on the 
Flying Lemur zipline. Fun water slides await, such as 
the Family Twister, Mega Drop, Super Looper, Speed 
Racer, Tubby Tunnel, and Tubby Rapids. This outdoor 
adventure park promises a heart-pumping and 
exhilarating experience.

Penang Hill
Climb or take the funicular train
up to Penang Hill (Bukit Bendera), 
where you can feast your eyes on 
breathtaking views of the island and 
mainland. Penang Hill is known for its 
lush greenery, quaint colonial-style 
bungalows and buildings, as well as 
cooler temperatures. Its highest peak is 
at 833 metres (2,732ft) above sea level.
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اإلقامة

BREAKFAST
Chowrasta Market
Start your day at one of the oldest and 
liveliest morning markets in Penang. 
Chowrasta Market dates back to the 
mid-nineteenth century. Be spoiled for 
choice – it is a gastronomic experience 
and a must-try for all who are in Penang.

Penang House of Music
Prepare to soak in the stories, 
sights and sounds inspired by 
the rich diversity of Penang’s 
musical heritage. Step back in 
time and immerse yourself in 
Penang’s popular music from 
the 1940s until today. Penang is 
the birthplace of beloved actor, 
director, songwriter and singer 
P. Ramlee, who was credited for 
66 films and nearly 400 songs!

DINNER
Gurney Drive Hawker Centre
Your food adventure is incomplete until 
you have tasted Penang’s street food, 
and where better to sample it all than at 
the Gurney Drive Hawker Centre. The 
open-air hawker centre offers a myriad 
of dishes to satisfy all kinds of taste 
buds, from the piquant Assam Laksa to 
Penang's signature Char Koay Teow.

SHOPPING / DRINKS
Batu Ferringhi Night 
Market / Drinks at Gravity
End your day with more 
retail therapy. The night 
market is a great place 
for bargains and delightful 
deals for works of art. 
Alternatively, you can also 
choose to chill the rest of 
the evening away at G 
Kelawai’s Gravity sky bar.

DINNER
Kebaya Dining Room / Perut 
Rumah / Hainan Town
Don't miss out on Nyonya 
food while you are in Penang. 
Nyonya cuisine is a union of 
Chinese and Malay cooking; 
Chinese ingredients are 
perfectly blended with a 
variety of distinct spices
and cooking methods that 
are adopted from the Malay 
community.

BREAKFAST
Roti Canai at Jalan Transfer / 
Roti Bakar at Toh Soon Café
Start your day right with a 
steaming cup of pulled milk tea 
(teh tarik) or a refreshing cup of 
local iced coffee. Roti canai, an 
Indian-influenced flatbread, is 
fluffy at the same time crispy on 
the edges, and is best served 
with curry. You can also opt for 
toast (roti bakar) lathered with 
coconut jam and butter, with 
soft-boiled eggs on the side.

SHOPPING
Little India
Step into the vibrant world of 
Little India, and experience the 
colourful sights and exotic 
smells. This is a great place to 
buy a saree, a traditional Indian 
female garment.

LUNCH
Restoran Tajuddin Hussain / 
Kapitan Restaurant
If you haven't yet realised, 
curry and rice are Penang 
staples. The consistency of the 
curries can be thick or watery, 
and packed with flavour. Try 
sampling it all by requesting 
for "kuah campur", which 
means a mix of all the curries 
atop your rice.

TEA TIME
Teel’s Heritage / Penang Road 
Famous Teochew Cendol
Time for dessert! Teel’s Heritage 
is an elegant café serving 
Penang’s speciality biscuits and 
cookies. The Penang Road 
Famous Teochew Cendol is an 
excellent choice too. Cendol is 
served with coconut milk and 
palm sugar syrup topped with 
worm-like green rice flour jelly 
and sweetened red beans.

Gurney
Plaza
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LUNCH
Tek Sen Restaurant (Non-Halal) / 
Hameediyah Restaurant (Halal)  
Rest your feet and fill your tummy 
at Tek Sen Restaurant, a popular 
spot among locals and 
out-of-towners. Alternatively, 
Hameediyah Restaurant is the 
perfect place for a plate of hot 
steamed rice topped with a variety 
of curries and side dishes. Next, 
check out Moh Teng Pheow's to 
sample Penang’s famous nyonya 
kuih, a type of bite-sized glutinous 
snack freshly made in-house.

Drinks at Lorong Love / 
Dessert at The Alley / 
Drinks at Magazine 63 / 
Drinks at Good Friend’s Club 
(Jalan Gurdwara)
Wind down for the night 
at these cosy cafés around 
George Town. Relax over
some drinks or satiate your 
sweet tooth cravings with 
some desserts. 

Moh Teng 
Pheow Nyonya 

Koay & Canteen

Massage at The Sanctuary 
Thai Therapy at 1st Avenue Mall
Next on your to-do list is a 
pampering traditional healing 
Thai massage. This massage is 
aimed at releasing toxins from 
your joints, muscles and connective 
tissues, while stimulating internal 
organs through gentle pressure on 
specific energy points.
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MALAYSIA
السكان 

1.7 مليون
درجة الحرارة 
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Lebuh شارع 
Minta maaf آسف 

 Berapa harga كم سعره؟ 
Mahalnya إنه غالي 

 الحساب لو سمحت 
– أود الدفع

Tolong bagi resit من فضلك 
أعطني إيصااًل

Sedapnya إنه لذيذ 
 Medan Selera صالة الطعام 

العربية
 Selamat pagi صباح الخير 

Selamat tengah hari  )مساء الخير )ظهًرا
Selamat petang مساء الخير )لياًل(  
Selamat malam ليلة سعيدة 
Selamat tinggal  مع السالمة 

 Terima kasih شكًرا لك 
 Sama-sama مرحبًا بك 

Jalan طريق 
Lorong مسار 

PENANG لغة
Kamsiah شكًرا لك 

Mien ke khi مرحبًا بك 
Gui lui كم سعره؟ 

Hochiak لذيذ 

من 
KOMTAR

Harmony شارع
)St. George’s Church, Goddess of Mercy Temple,

Sri Maha Mariamman Temple, Masjid Kapitan Keling(
اذهب في نزهة صباحية على طول شارع Harmony  وتجول بين 

آثار أربع ديانات مختلفة -المسيحية والطاوية والهندوسية واإلسالم. 
تعد كنيسة St. George’s Church، والتي بنيت في القرن التاسع 

عشر، أقدم كنيسة انجيلية في جنوب شرق آسيا ذات األرضية 
الرخامية الباستلية الزرقاء من الداخل. ويحيط بأراضيها الخصبة، 

المهندمة بإتقان، جناح أنيق مصمم على الطراز الفيكتوري. 

 ،Goddess of Mercy  على بعد خطوات قليلة يوجد معبد
والذي بني عام 1728، وهو أقدم معبد خاص بالديانة الطاوية في 

جزيرة Penang. هناك يمكنك الحصول على عصي قراءة الحظ.
بالقرب من هناك يوجد معبد Sri Maha Mariamman ، وهو 

أقدم معبد هندوسي في Penang - بني في عام 1833، ويضم 
منحوتات من اآللهة الهندوسية على المدخل والواجهة الرئيسية. اتجه 

 Masjid Kapitan نحو الزاوية حيث يمكنك أن تجد مسجد
Keling ، وهو مسجد بناه تجار هنود مسلمون في القرن التاسع 

عشر. وهناك جوالت سياحية مجانية برفقة مرشدين حول المسجد. 
سيطلب منك ارتداء الجلباب التي سيتم توفيره لك. كما أن دخول هذه 

Pinang Peranakan األماكن األربعة للعبادة مجاني.
Mansion

ادخل إلى ذلك المنزل الصيني، المعروف 
بـاسم Baba-Nyonya. تم تأثيث هذا 

القصر إلعطاء فكرة عن نمط الحياة 
السخية والعديد من عادات وتقاليد 

Baba-Nyonya. يتم عرض أكثر من 
1,000 قطعة من التحف والمقتنيات من 

تلك الحقبة. كن على استعداد للدهشة 
واإلعجاب الشديد من تصميم القصر 

والهندسة المعمارية المنتقاة.

Khoo Kongsi
انطلق وسط روعة الهندسة المعمارية 
المعقدة والمتقنة للغاية لمعبد العشائر 

الصينية. بني هذا المعبد في العام 1906، 
في فترة رخاء وازدهار عشيرة ال 

 Khoo يتكون مجمع .Khoo clan
Kongsi من مبنى إداري مع قاعة 

اجتماعات ومكاتب ومسرح لألوبرا، إلى 
جانب 62 مجموعة من المنازل ذات 

األسقف والشاليهات. يمكن الوصول إلى 
هذه األماكن من خالل المبنى الرئيسي لـ 

 Khoo Kongsi، Leong San
Tong. يضم Khoo Kongsi متحفًا 
صغيًرا، رسمت فيه ساللة Khoo على 

مدار األجيال.

Cheah Kongsi
خذ جولة على أقدم منزل قبلي في جزيرة 

Penang  والتي تقع على بعد شارع واحد من 
Khoo Kongsi، وتتميز بخصائص معابد 

وقصور الصين الكبرى. كما أن للهندسة 
المعمارية وتصميم هذا المبنى بصمة ماالوية، 

باإلضافة إلى الزخارف التقليدية الصينية 
واألوروبية.

رسمة الفتى الواقف على 
الكرسي

التقط صورة مع رسمة الفتى 
الواقف على الكرسي. تم رسم هذه 
 Ernest اللوحة الجدارية من قبل

Zacharevic، وهو فنان 
ليتواني، تزامنًا مع مهرجان

    George Town 2012
وهو عبارة عن تصوير لفتى يقف 
على أطراف أصابعه على كرسي 

للوصول إلى ثقب عال جدا في 
الجدار.

الرسم الفني لنموذج الحياة السعيدة 
بين القطط واإلنسان

التقط صورة سيلفي مع مسيرة القطط العجيبة، 
 ، Tang Yeok Khangالتي رسمها الفنان

الذي يعمل مع الفنانين من أجل الحيوانات 
الضالة ASA، بالتزامن مع مهرجان 

George Town 2013  لمشروع 101 
للقطط المفقودة. تناصر تلك الرسوم الجدارية 
فكرة الرفق بالحيوان. يرمز تمثيل القطط بدالً 

من البشر في موكب الطاوية إلى شعور اإلنسان 
حينما يعيش تجربة إنسان آخر.

وجبة العشاء
Gurney Drive Hawker Centre 

لن تكتمل مغامرتك مع الطعام حتى تتذوق طعام 
الشارع في Penang ، حيث يمكنك تذوق كل 

 Gurney ذلك بالمنطقة المخصصة للبائعين بمنتزه
Drive . هناك في الهواء الطلق يمكنك أن تحظى 

بمجموعة متنوعة من األطباق ترضي كل األذواق، 
من وجبة أسام الكسا Assam Laksa الالذعة 
 Char Koay Teow إلى وجبة تشار كواي تيو

.Penang ذات اللمسة الخاصة بجزيرة

اإلفطار
Chowrasta Market

ابدأ يومك بواحد من أقدم وأعرق األسواق 
الصباحية في جزيرة Penang. سوق شوراستا 
Chowrasta يعود تاريخه إلى منتصف القرن 
التاسع عشر. ال تفوت الفرصة، إنها تجربة رائعة 

لألكل، لكل من زار جزيرة Penang أن ال 
يفوتها.

اإلفطار
Transfer الفطائر السادة بمطعم

 Toh Soon الفطائر المشوية بمقهى
ابدأ يومك مباشرة بفنجان ساخن من الشاي 

المصبوب مع الحليب )teh tarik( أو 
كوب منعش من القهوة المحلية المثلجة. 

الفطائر السادة وهي عبارة عن خبز مسطح 
ذو طابع هندي، وهو عبارة عن خبز رقيق 

ومقرمش من الحواف، وأفضل ما يقدم معها 
الكاري. يمكنك أيضا اختيار الخبز 

المحمص )roti bakar( مضافًا إليه مربى 
جوز الهند والزبدة مع البيض المسلوق على 

جانبه.

التسوق
 Little India منطقة

ادخل إلى عالم Little India النابض بالحياة، 
وجرب المناظر الملونة والروائح الغريبة. هذا 

مكان عظيم لشراء الساري، وهي مالبس 
هندية تقليدية للنساء.

الغداء
مطعم تاج الدين حسين 

Tajuddin Hussain
 Kapitan مطعم كابيتان

إذا لم تكن قد عرفت بعد، فالكاري واألرز 
 .Penang من أهم مأكوالت جزيرة

يمكن أن يكون تماسك الكاري سميًكا أو 
ب  مخففًا، ومعبأ مع مكسبات طعم. جِرّ

أخذ عينات من كل شيء عن طريق طلب 
“ kuah campur”، مما يعني مزيًجا 

من جميع أطباق الكاري على طبق األرز 
الخاص بك.

وقت الشاي
 /Teel’s Heritage مقهى

Penang Road / مقهى
Famous Teochew Cendol
 Teel’s حان الوقت للتحلية! مقهى

Heritage هو مقهى أنيق يقدم البسكويت 
والكعك ذات الطابع الخاص بالجزيرة. كما يعد 

مقهى طريق Penang  الشهير 
Teochew Cendol خياًرا ممتاًزا أيًضا 
يقدم حليب جوز الهند وشراب سكر النخيل 

مغطى بأرز أخضر هالمي مصنوع من 
الطحين والفاصوليا الحمراء المحالة.

التدليك بركن العالج الطبيعي 
 1st التايالندي بمول المنطقة األولى

Avenue Mall
يأتي بعد ذلك على قائمة مهامك التدليك 

التايالندي التقليدي المريح. يهدف هذا التدليك 
إلى إخراج السموم من المفاصل والعضالت 

واألنسجة المتصلة، مع تحفيز األعضاء 
الداخلية من خالل الضغط اللطيف على مراكز 

طاقة محددة.

وجبة العشاء
Kebaya قاعة العشاء 

Perut Rumah / Hainan Town /
ال تفوت فرصة تجربة طعام نيونيا أثناء 
وجودك في جزيرة Penang. مطبخ 

نيونيا هو اتحاد المطبخ الصيني 
والماليزي. تمتزج المكونات الصينية مع 

مجموعة متنوعة من التوابل وطرق 
الطبخ المختلفة التي يعتمد عليها المجتمع 

الماليزي.

 Lorong Love  المشروبات في
The Alley الحلويات في

Magazine 63  المشروبات في
Good Friend’s Club المشروبات في

)Jalan Gurdwara(
يمكنك االستراحة لياًل في هذه المقاهي 

المريحة حول George Town. استرخ 
على بعض المشروبات أو اشبع شهيتك 

الحلوة ببعض الحلويات.

التسوق ومشروبات السوق 
 Batu Ferringhi الليلي ب

المشروبات الكحولية 
 Gravity سوق ومشروبات

اختم يومك بعالج طبيعي بسيط. يعد 
السوق الليلي مكان رائع للتجارة 

والصفقات الرائعة لألعمال الفنية. 
وبدالً من ذلك، يمكنك أيًضا 

 االسترخاء بقية المساء في بار
 .G Kelawai’s Gravity sky 

Penang مرحبًا بكم في

Penang بيت الموسيقى في
كن مستعًدا الستيعاب القصص والمشاهد 
واألصوات المستوحاة من التنوع الغني 

للتراث الموسيقي في بينانغ. عد إلى 
الوراء في الزمن وتعايش مع الموسيقى 
الشعبية Penang  من 1940 حتى 
اليوم. تعد Penang هي مسقط رأس 

الممثل المحبوب والمخرج وكاتب 
األغاني والمغني . P.Ramlee، الذي 

أنتج 66 فيلًما وما يقرب من 400 أغنية!

وجبة الغداء 
مطعم Tek Sen  )لألطعمة غير الحالل( 

ومطعم Hameediyah  )لألطعمة الحالل(
 Tek  أرح قدميك وأشبع شهيتك في مطعم

Sen، وهو مكان شهير بين السكان المحليين 
وغير المحليين. بدالً من ذلك، يعد مطعم 

Hameediyah  المكان األمثل لصحن األرز 
الساخن على البخار مع مجموعة متنوعة من 

أطباق الكاري واألطباق األخرى. بعد ذلك، مر 
على مطعم Moh Teng Pheow لتتذوق 
nyonya kuih الوجبة الشهيرة في جزيرة 
Penang ، وهو نوع من الوجبات المنزلية 

الخفيفة اللزجة صغيرة الحجم.

Clan Jetty المرفأ القبلي
تمشي على الرصيف وشاهد غروب الشمس من 
مرفأ Clan Jetty.  اجلس في المقهى واطلب 

مشروبًا بارًدا مع اقتراب اليوم من نهايته. استمتع 
أيًضا بمشاهدة القرية العائمة من الواجهة البحرية. 
وهي موطن لمجتمع متماسك، حيث مازالت تعيش 
الكثير من األسر في البيوت القديمة التي بنيت على 

أعمدة خشبية فوق الماء. 

Penang Hill
ندعوكم للتسلق أو أخذ القطار الجبلي المائل حتى 

)Penang Hill )Bukit Bendera حيث 
يمكنكم إمتاع أعينكم بالمناظر الخالبة للجزيرة 

والمدينة. كما يعد  Penang Hill مشهور 
بالنباتات الخضراء الوافرة والشاليهات والمباني 
الجذابة ذات الطرز االستعماري باإلضافة إلى 

درجة الحرارة المعتدلة، وأعلى قمة فيه على ارتفاع 
833 متر )2,732 قدم( فوق سطح البحر. 

بيئة المكان
عليكم قضاء باقي اليوم على Penang Hill السكني التي 

يعد كمدخل ساحر إلى الغابة الماليزية المطيرة. وهناك 
مسارات للتجول، وممر مظلل باألشجار وحديقة كاملة 

مخصصة للنباتات العطرة. ندعوكم لقضاء باقي أوقاتكم في 
استكشاف مناظر وأصوات الطيور االستوائية والسناجب 
الطائرة باإلضافة إلى القرود داكنة اللون التي تقطن تلك 

األراضي المحمية.  

 Penang National Park &
 Turtle Sanctuary

ندعوكم لزيارة أحد أصغر الغابات المحمية في 
العالم والتي تحتوي أيًضا على بحيرة 

Meromictic الوحيدة في Malaysia. وهي 
موطن لما يزيد عن 150 نوع من أنواع الطيور 

كما أن دخول الحديقة الوطنية مجاني للجميع. 
وعندما تكونون في الحديقة الوطنية  لـ

Penang  ال تنسى المرور على شاطئ  
)Pantai Keracut( Keracut 

لزيارة محمية السالحف. هناك األنواع العديدة 
للسالحف التي تضع بيضها على امتداد الشاطئ 

لحمايتها من الحيوانات المفترسة، ومن البشر 
أيًضا. وتظل السالحف الصغيرة هناك حتى 

تكبر بما فيه الكفاية لتستطيع العيش بنفسها في 
البرية، وقتها ستُطلق إلى البحر.

 Penang Botanic Gardens
 ابدأ يومك بالتنزه في حدائق 

Penang Botanic gardens النباتية. 
ومن السهولة مشاهدة الشالالت، شاهدوا ما إذا 

كان بإمكانكم اكتشاف بركة الزئبق المخفية 
عندما تكونون هناك. 

ركوب العبارة )إلى المدينة والعكس(
ندعوكم لركوب وسيلة النقل هذه العابرة للمضيق 

الذي يتم العمل بها منذ 1984م والتي تنقل كل 
من الركاب والسيارات يوميًا عبر مضيق 

Penang ، الحظوا القوارب والسفن العديدة 
وهي ترسو في » Weld Quay » واستمتعوا 

بمشاهدة الواجهة البحرية الشمالية في رحلة 
العودة. 

Tropical Spice Garden
وهي بمثابة مستودع حيوي مفتوح  ذو تنوع 
بيولوجي يحوي توابل متنوعة و العديد من 

النباتات االستوائية. ندعوكم الستكشاف ذلك 
المكان ذو الستة أفدنة ذات المناظر الطبيعية 

للنباتات العشبية والغريبة من جميع أنحاء العالم. 
فهذا المكان يحوي كنز دفين ألكثر من 500 

عينة.

 ESCAPE Theme Park
كونوا على استعداد للتعامل مع القرود، خذوا أفضل لقطة للطيار البهلوان 

وهو يتأرجح في الهواء وهو ينساب من بين األشجار المرتفعة عن 
األرض عن طريق االنزالق بالحبل الطيار. وهناك تجدون المنزلقات 
 ”the Family Twister “ مثل   Flying Lemurالمائية الممتعة
 ”Speed Racer “و ”Super Looper “و ”Mega Drop “و

و“ Tubby Tunnel” و“ Tubby Rapids”. يوفر لكم هذا المنتزه 
المفتوح تجربة مغامرة مبهجة ورائعة. 

Tropical Fruit Farm
ندعوكم لالستمتاع بطبق كبير من الفاكهة 
المحلية قبل التجول في البستان الذي تبلغ 

مساحته 25 فدان والذي يزرع فيه الفاكهة 
النادرة والغريبة باستخدام األسمدة 

العضوية. ويوجد بالمزرعة أكثر من 
250 نوع مختلف من الفاكهة من المنطقة 

ومن أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى 
وأفريقيا الوسطى والهند والشرق األوسط 

والكاريبي وجزر المحيط الهادئ. 

 Entopia
ندعوكم لدخول حديقة الحشرات، وهي 
موطن لما يزيد عن 15,000 فراشة، 

ويكسو أرضيته أكثر من 200 نوع من 
النباتات وما يزيد عن 150 نوع من 
أنواع الحيوانات. والفراشات حرة في 

الرفرفة والطيران وحتى يمكنها أن تقف 
على كتفكم. 

St. George’s 
Church

Sri Maha 
Mariamman 

Temple

 Goddess of
Mercy Temple

Moh Teng
 Pheow Nyonya
Koay & Canteen

تسوق السلع المحلية 
من سوق شوراستا 

 Chowrasta
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محمية السالحف 

 George Town هي والية مفعمة بالحياة بعاصمتها Penang
 . UNESCOوبها تميز نادر لكونها موقع تراث عالمي لليونسكو

وهي بحق وعاء النصهار الثقافات باحتوائها على مزيج من 
اللمسات الشرقية والغربية. وباحتفاظها بالعديد من القيم التي تبنوها 
في أثناء حقبة االستعمار البريطاني. فـ Penang لها سحر فريد 

من نوعه خاص بها. 

PENANG

Tolong kira


