ادلليل اىل
بينتان

ابتعد .حترر .ا�ستكشف

د ليل ا لسفر للمسلمني من

مقدمة
منتجعات بينتان يه اكمل الساحل الشاميل جلزيرة بينتان ،اندوني�سيا .اهنا الوهجة
املثالية لالنطالق حيث تبعد مسافة  60دقيقة من �سنغافورة بواسطة خدمة مركب
.الع ّبارة الرسيع واملشغل بواسطة عبارات منتجعات بينتان
مكنطقة مثالية للعطالت ،تقدم منتجعات بينتان مجموعة واسعة من النشاطات املوامئة
.للمسلمني ،أماكن اجلذب ،اجلوالت وأماكن اإلقامة للمسافرين من مجيع األعامر
هذ ادلليل من حالل تريب لسفر املسلمني هيدف ملساعدة املسافرين املسلمني اىل
منتجعات بينتان بتسليط الضوء عىل أفضل األماكن املوامئة للمسلمني لزايرهتا ،اإلقامة
ومطامع احلالل يف اجلزيرة وأرجاهئا .بعيدا عن خصب وجضيج املدينة حترر يف مالذ
!ذو خصوصية وأ�ستكشف فرص املرح اليت ال تنهت�ي للجميع يف منتجعات بينتان

الفنادق ،املطامع ،منتجعات �سبا والا�ستجامم ،مراكز التسوق ،أماكن اجلذب ال�سيايح ،العبارات وحمطات العبارات.
لكها مقمية من قبل تصنيف كريسنت )الهالل) بناء عىل مواءمهتا للمسلمني .هتدف إلعطاء املسافرين املسلمني
مؤرش ملواءمة املرافق واخلدمات احلالل .ملزيد من املعلومات حول تقيمي كريسنت )الهالل( ،من فضكل مق بزايرة
CrescentRating.com

أ�شياء ألبد من جترهتا
كري�ستال ال جون و ترجير ابي بينتان
عىل بعد قيادة رسيعة ملدة دقيقتني من حمطة بندر بينتان تيالين للعبارات ،ت�شيل كوف يه جتربة منعشة وانبضة ابحلياة من مالعب حميطة مبساحة ال
 6.3هكتارات لكري�ستال الجون وأكرث من ذكل .مفتوحة للك من نزالء منتجع اكنويب وللعامة (تفرض رسوم دخول) ،هنا يمت اعطاءك دفقات من يوم
ملئ األدرينالني مع نشاطات مثرية مثل جيتوفيتور (حتليق نفاث فوق املاء) ،الزتجل ،عرابت أي يت يف وعرابت يو يت يف للطرق الوعرة .العائالت ذو
األعامر الصغرية بإماكهنا الاختيار من بني العديد من النشاطات املنا�سبة لألطفال مثل عرابت أي يت يف مصغرة ،قوارب التصادم وسليب اند ساليد
(الانزالق والزتحلق) .هناك الكثري مما ميكنك معهل حىت بعد غروب الشمس .ت�شيل كوف حتتوي أيضا العديد من حمالت املأكوالت واملرشوابت،
املتاجر وخدمة املساج
+62 770 692 259
Chill Cove @ Treasure Bay Bintan, Jalan Raja Haji KM 01, Teluk Sebong, Lagoi,
Kabupaten Bintan, Kepulaun Riau 29152, Indonesia.
www.treasurebaybintan.com
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جوةل املاجنروف
ال يوجد هناكل ما هو أكرث إنعاشا مثل جوةل بيئية تأخذك ال�ستكشاف
غاابت املاجنروف الغنية يف بينتان .ينتظرك هناك عدد ال متنايه من
املناظر واألصوات يف املمرات املائية الهادئة لهنر سيبوجن سواء من احلياة
الربية الفريدة مثل القرود الفضية وقرود املاكك أو من احلياة النباتية الغنية
واليت تعرض التنوع الغين للجزيرة .لتجربة خمتلفة اخرت اجلوةل الليلية وشاهد
.هنر املاجنروف ييضء ابلرياعات حتت غطاء من النجوم
+62 770 692917/18
brctours@bintan-resorts.com

سفاري ال جوي
تقع سفاري ال جوي وسط تالل بينتان املنحدرة ،املعروفة يف
السابق ابمس بنتان ايكو فارم .حيث تمت زراعة الفواكه وتربية
األسامك عضواي .اكتشف ادلورة البيئية للطبيعة وشاهد التنوع
الواسع يف زراعة الفواكه واخلرضوات اليومية واخملتلفة من البطيخ
اىل الروزيال الفريدة .مق ابختبار الزراعة اليدوية واحلصاد وكذكل
حتظري طبق الروجاك من املكوانت املوجودة يف املزرعة! كام يوجد
هناك أنواع خمتلفة من احليواانت اليت حيتوهيا املوقع من األبقار
.والغزالن اىل الفيةل وقرود األورجن اواتن
+62 770 692505

ext 1119/1118
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رايضة اجلولف
لهواة رايضة اجلولف ،بينتان يه املوطن ألربعة من مالعب بطوةل
اجلولف – ملعب جولف ااين بيكر-فنش وودالندز ،ملعب جاك
نيكولوس �سيفيو ،ملعب الجوان جولف بينتان ،وملعب راي بينتان
واليت تقع يف نطاق منتجعات بينتان .مالعب اجلولف لها أقسام
متساوية مجيةل وحمفزة للتحدي .ال يوجد هناكل طريقة أفضل لقضاء
يوم أو يومني للحصول عىل أرحجاتك املثالية برايضة اجلولف وسط
.احمليط اخلصب لبينتان واملناظر الطبيعية اخلالبة

)�سبا(
منتجعا ت
املسافرون اىل بينتان يمت تدليلهم لالختيار من بني تشكيةل واسعة من
منتجعات ال (�سبا) الصحية املتوفرة يف بينتان .لتجربة حقيقية من
التدليل للجسد وللمزاج ،مق ابالختيار من اخليارات املمتدة للمداواة
والعالج الطبيعي واليت مت تصمميها لال�ستعادة والتجديد اللكي كل واليت
ترتاوح من املساجات العطرية اىل مجموعة ال (�سبا) للمعاجلة املتاكمةل.
.يتوفر معاجلون ذكور حسب الطلب م�سبقا
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بوالو بينياجنات
نقب معيقا يف اترخي بينتان مع رحةل اىل جزيرة بينياجنات ،جزيرة صغرية مقابل اتجنوجن بيناجن .مق ابالنضامم جلوةل جزيرة امللوك واصعد عىل القارب يف رحةل
قصرية ملدة  10دقائق اىل هذه اجلزيرة الصغرية ذات األمهية التارخيية العظمية واليت يعود اترخيها اىل القرن الثامن عرش .يف الوقت احلايل تعرض خليط
مثري لالهامتم من الفن املعامري املاالوي مع الهولندي حيث ميكنك ان جتد األرضحة امللكية ململكة املااليو ،وكذكل حصن معاد ترمميه .البارز هو مسجد
السلطان ،مسجد رااي سلطان رايو بينياجنات .املزخرف بتدرجات من األصفر واألخرض ،يشاع ان جزء كبري من املسجد مت صناعته من البيض ،هدااي
.من الرعااي اخمللصني مقدمة للسلطان يف منا�سبة زواجه
brctours@bintan-resorts.com
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+62 770 692917/18

أماكنالتسوق
بالزا الجوي يف خليج الجوي
بالزا الجوي هو مركز تسوق جتاري يقع يف قلب منطقة خليج الجوي .يمتزي املركز بتصمميه املعامري املعارص واملتاكمل مع اللمسات الاندوني�سية.
حيتوي مركز التسوق عىل عدد هائل من اختيارات التسوق واليت تقدم للزوار تشكيةل من الهدااي اإلندوني�سية ،التحف الرتاثية ،حمالت املالبس،
.حمالت البقاالت كام حتوي عىل خدمات موامئة للمسلمني مثل مطامع احلالل وأماكن الصالة
+62 770 692917/18
Plaza Lagoi, Jalan Gurindam Duabelas, Sebong Lagoi, Telok Sebong,
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia
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اتجنوجن بيناجن سييت �سنرت مول.
اتجنوجن بيناجن سييت �سنرت مول هو مركز جتاري مت افتتاحه حديثا واكتسب شعبية كبرية بشلك رسيع ابلن�سبة للساكن احملليني و الزوار عىل السواء.
سوف تمتكن من إجياد املنتجات للعديد من العالمات التجارية العاملية واحمللية اليت تقدم تسوق رائع ،تناول الطعام وجتارب الرتفيه .مزود بسوق خضمة
.هايربماركت ،هذا املاكن ميثل منطقة جتمع رائعة للتسوق
+62 771 4442288
Jalan Raya Dompak, Batu IX, Tanjungpinang Timur, Sei Jang, Bukit Bestari, Sei
Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29124, Indonesia

اتجنوجن بيناجن أسواق الصباح
الشوارع يف اتنوجن بيناجن متتلئ ابألسواق واملتاجر التقليدية اليت تبيع املأكوالت البحرية اجملففة املنتجة حمليا األطعمة الشهية احمللية والوجبات اخلفيفة .مق
.ابلتوسع يف الشوارع احمللية ،عش جتربة التنوع وتفاعل مع الساكن احملليني من أجل أفضل الصفقات

9

املأكوالت
أكشاك الطعام يف بوجاسريا.
إذا كنت تبحث عن مثال للطعام اليويم الاندونييس األصيل ،تقدم أكشاك الطعام يف بوجاسريا مجموعة واسعة من الاختيارات بأسعار موفرة .ال
.تفوت األطباق اليت ي�سيل لها اللعامبثل اندويم جورجن  ،انيس ابداجن و ابكسو و مق بتناول طعامك مثل الساكن احملليني
Jalan Kota Kapur, Sebong Lagoi, Telok Sebong, Bintan Regency
29155, Riau Islands Province, Indonesia
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مطعم �سيدرهاان انيس ابنداجن.
مطعم �سيدرهاان انيس ابنداجن هو أحد أكرث املطامع احلالل شعبية يف بينتان واذلي يقدم مجموعة واسعة من األطباق التقليدية بأسعار معقوةل.
ابماكنك اما أخذ اختيارك من األطباق املتنوعة عند الاكونرت ،أ وجعل مجيع األطباق تقدم اىل طاولتك ،طريقة هيداجن (اخلدمة) ،مع نظام
.ادلفع حبسب الالك
+62 771 23183
Jalan Hang Tuah No.11, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau

اكفيه هلو هلو ،بالزا الجوي.
مطعم هلو هلو يقدم قامئة طعام متنوعة واليت تتعدد من الطعام
اإلندونييس اىل الصيين واملطبخ الغريب .يمت حتظري لك طبق إلرضاء
اذلوق ،تأكد من عدم تفويتك لألطباق مثل طبق ادلجاج املقيل و
.طبق توم مي شوربة الطعام البحري يف جوز الهند
+62 770 692201
Plaza Lagoi Block A Unit #01-01,
Jalan Gurindam Duabelas, Sebong
Lagoi, Telok Sebong, Bintan
Regency 29155, Riau Islands
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! واروجن ايه .
يقدم واروجن ايه مأكوالت حملية رائعة بأسعار الساكن احملليني .ال
بد من جتربة األطباق اليت يه من األكرث طلبا مثل طبق انيس
جورجن اخلاص ،و طبق اندويم رنداجن  .بعد تناول الوجبة هنا،
مق ابلتوجه اىل حديقة خليج الجوي لألضواء لتقوم بزنهة قصرية
ما بني األضواء األكرب من احلياة واليت متثل اخمللوقات املهددة
.ابالنقراض إلندوني�سيا
Plaza Lagoi, Jalan Gurindam
Duabelas, Sebong Lagoi,
Telok Sebong, Bintan Regency
29155, Riau Islands, Indonesia

مطعم �سبايس.
خذ نزهة عىل طول شاطئ ماايجن ساري يف نريواان جاردنز .سوف جتد
مطعم �سبايس اذلي يذكر ابحلقبة الا�ستعامرية البتفانية .يقع يف الردهة
الرئي�سية ملنتجع شاطئ ماايجن ساري يمتزي املطعم بتشكيةل مدهشة من
األطباق الهندية التقليدية والاندوني�سية ¬¬– طبق التندوري بقطع حلم
الضأن ،الجا سايب ابكر ،برت ت�شيكن سوب (شوربة ادلجاج ابلزبدة)،
سوب كبيتنج ،مسبوسة ابخلرضوات ،والكثري غريه من األطباق .إذا
كنت تبحث عن ماكن هادئ ورائق لتناول الطعام فيه فهنا حيث جيب
.عليك اذلهاب
+65 6323 6636
reservation@nirwanagardens.com

مطعم ومقه�ى ايدوال.
مطعم ومقه�ى ايدوال هو مطعم ممتاز اخر من املطامع املوامئة للحالل
املوجودة يف بينتان .ابإلضافة لتقدمي الطعام اذلي ي�سيل هل الفم ،يوفر
املطعم ملراتديه ماكن منفصل لتأدية الصالة مع وجود جتهزيات الوضوء.
.انه املاكن املثايل للعائالت املسلمة للتوجه هل والا�سمتتاع بوجبة ذليذة
+62 852 7111 6087
Plaza Lagoi Block B Unit #01-19 Jl.
Gurindam Duabelas, Sebong Lagoi,
Teluk Sebong, Bintan Regency
29155, Riau Island

Jalan Panglima Pantar, Lagoi, Bintan
Resorts, Indonesia 29155
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أماكنالصالة
مسجد رااي سلطان رايو
مسجد رااي سلطان رايو يقع يف جزيرة بينياجنات واليت ميكن الوصول الهيا ابلقارب يف  10دقائق من اتجنونق بينانق .املسجد ذو الواهجة املطلية ابللونني
األصفر واألخرض يعترب مزجياً مجي ًال بني العامرة املاالوية والعامرة الهولندية .مق ابلبحث عن مصحف القران الكرمي املكتوب واملزخرف خبط اليد منذ أكرث
.من  150عاما واحملفوظ بشلك جيد حىت يومنا هذا .يمت عرضه عند املدخل الرئييس لقاعة الصالة
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مسجد املهاجرين
مسجد املهاجرين يعترب أكرب مسجد يف منتجعات بينتان واذلي ميكنه ان يتسع حلوايل  1500خشص .اليشء الفريد للمسجد خو طرازه املعامري املفتوح للهواء الطلق مع وجود
.قاعات ادلراسة اخلارجية للطالب .مق ابلبحث عن الصخرة العمالقة واليت تبني امس املسجد منحوات علهيا ابللغة العربية
+62 823 1971 4210
Jalan Kota Kapur, Sebong Lagoi, Telok Lagoi, Bintan Regency
29155, Riau Island, Indonesia

بالزا الجوي.
تتوفر جتهزيات عامة للغسل والصالة أيضا يف بالزا ال جوي – مركز تسوق جتاري موامئ للمسلمني واذلي يقدم متاجر لمنط احلياة و متاجر بقاةل ،مركز �سيايح و املطامع  .يقع
.يف قلب بينتان وسهل الوصول اثناء أوقات الصلوات
.بالزا الجوي جبانب دورات املياه  Bيقع يف ادلور األول املبىن
+62 770 692917/18
Plaza Lagoi, Jalan Gurindam Duabelas, Sebong Lagoi, Telok
Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia

14

أماكناإلقامة
أجنساان بينتان
أجنساان بينتان هو منتجع مجليع افراد العائةل ،يعترب البوابة املثالية للزنالء لتجربة الصفاء والهدوء حلياة اجلزيرة .ابإلضافة خلدمات ال (�سبا) إلعادة احليوية ،النشاطات البحرية
.والتجهزيات الرتفهيية احلديثة .أجنساان بينتان يعرض خمتربه اخلاص للحفاظ عىل احلياة البحرية ،حيث ميكن للزوار ان يشاركوا يف اعادة زراعة املرجان وإطالق السالحف املومسية
+62 770 693 111
Jalan Teluk Berembang, Laguna Bintan, Riau Islands Province 29155, Bintan
Resorts, Indonesia
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نريواان جاردنز .
تقدم نريواان جاردنز اجلنة الا�ستوائية املثالية ألي نوع من الزوار ،مع لك من التجهزيات لألعامل أو للرتفيه ،واملرتاوحة من مواقع املنا�سبات احلرصية اىل خيارات اإلقامة الرومان�سية
أو املوامئة للعائةل .يقدم املنتجع مخسة خيارات لإلقامة واليت تليب مجيع احتياجاتك – فندق منتجع نريواان  ،ماايجن ساري منجع الشاطئ  ،اندي شاطئ نريواان  ،فيال ابنيو بريو و
 .اندرا مااي فيال امل�سبح
+65 6323 6636
Jalan Panglima Pantar, Lagoi 29155, Bintan Resorts, Indonesia

منتجع ذا اكنويب.
مق بتجربة الانغامس يف قلب بينتان! جيمع منتجع ذا اكنويب بني التخيمي يف أحضان الطبيعة مع الراحة ابلوسائل اليومية احلديثة مثل تكييف الهواء و �شبكة الواي فاي يف خمي
ذات رفاهية عىل منط السفاري .الزنالء أو كام يتعارف تسميهتم كنوع من التودد ب(جالمربز) بأماكهنم توقع مجموعة واسعة ومثرية من النشاطات املائية مثل الزتجل ،سليب
اند ساليد (الانزالق والزتحلق) وقوارب التصادم عىل مياه حبرية كري�ستال الجون اليت لها صفاء الكري�ستال ،أول وأكرب حبرية اصطناعية ترفهيية من مياه البحر عىل م�ستوى
.جنوب ا�سيا .مجموعة واسعة من نشاطات الطبيعة مثل التجديف يف املاجناروف وكام تتوفر أيضا جوةل الرياعات
ا
)+62 770 692 252 / 253 (ID), +65 3152 8010 (SG Toll Free
Jalan Raja Haji KM 01, Teluk Sebong, Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulaun
Riau 29152, Indonesia.
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جراند الجوي فيلج
جراند الجوي فيلج يقع يف ماكن مركزي يف الجوي ابي فهو يقع عىل مسافة قريبة تبلغ  3دقائق م�شيا عىل األقدام عىل شاطئ البحر  .املنتجع يوفر للمسافرين إقامة مرحية
.وحديثة حيث يوفر الكثري من األنشطة يف الهواء الطلق او يف البحر .يضم املنتجع ايضا مركز ترفيه حيتوي عىل اندي لألطفال وألعاب تفاعلية وغرفة أفالم
+62 770 692 988
Jalan Gurindam Duabelas, Plot 27 & 29, Sebong Lagoi, Pulau Bintan 29155,
Kepulauan Riau, Indonesia
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ابنيان تري بينتان .
ابنيان تري بينتان يه  64من الفلل الفارهة ٌ
لك مهنا تطل عىل منظر ابنورايم مذهل لبحر الصني اجلنويب حماطا ابلغاابت الا�ستوائية الكثيفة .دلل نفسك ابملساج يف �سبا
.ابنيان تري احلائزة عىل عدة جوائز للمساج اإلندونييس التقليدي او مق بتجديد أحاسيسك عند برك الاسرتخاء
+62 770 693 111
Jalan Teluk Berembang, Laguna Bintan, Lagoi 29155, Bintan

Resorts , Indonesia

فامي عدا املنتجعات املذكورة يف هذا ادلليل ،دلى بينتان الكثري من اخليارات األخرى ألماكن
اإلقامة املوامئة للمسلمني للمسافرين لهذه جلزيرة .مع طيف واسع من املن�شئات الرتفهيية ،منتجعات
الا�ستجامم ،معال اجلذب ال�سيايح والنشاطات اليت توامئ املسلمني ،منتجعات بينتان يه املنطقة
.املثالية للمسافرين املسلمني من مجيع احناء العامل
للمزيد من املعلومات ،زوروا املوقع www.bintan-resorts.com
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)تعرف عىل تقياميت الهالل (كريسنت ريتنج
املطبخ يؤكد عىل الطعام احلالل وقد ال يدار من
أشخاص مسلمني .مجيع اللحوم من موردين حالل
.معمتدين و قد يمت تقدمي الكحوليات

مطبخ املطعم مرخص بشهادة حالل ولكن
.املطعم قد يبيع الكحوليات

يؤكد املطبخ عىل الطعام احلالل ويقدم فقط الطعام :
.النبايت واملأكوالت البحرية

املطبخ يدار من قبل موظفني مسلمني ويؤكد
عىل الطعام احلالل .مجيع اللحوم من موردين
.حالل معمتدين و ال يمت تقدمي أي كحوليات
مطبخ معمتد بشهادة حالل وال يقدم أي
.كحوليات

فنادق بإماكهنا إعطاء أوقات الصالة و اإلجتاهات و كذكل
تقدمي معلومات عن الطعام احلالل واملساجد يف اجلوار ،تتوفر
هناك درجة من خدمة الطعام احلالل و لكهنا ليست معمتدة
.بشلك م�ستقل من قبل هيئة اعامتد للطعام احلالل
فنادق بإماكهنا إعطاء أوقات الصالة و اإلجتاهات و
كذكل تقدمي معلومات عن الطعام احلالل واملساجد يف
اجلوار،يوجد دليه مطعم أو مطبخ معمتد بشهادة حالل (
)اب�ستثناء منطقة الرشق األوسط

فنادق بإماكهنا إعطاء أوقات الصالة و
اإلجتاهات و كذكل تقدمي معلومات عن
الطعام احلالل واملساجد يف اجلوار ،ال
توفر هذه الفنادق خدمة الطعام احلالل
 .داخل الفندق

الفنادق ذات التقيمي  6و  7تأخذ بعني اإلعتبار إ حتياجات املسافر املهمت ابحلالل حبيث تقدم بشلك عام أطعمة
.ومرشوابت حالل خبالف التجهزيات األخرى املوامئة للعائةل

.هذه املنشآت مت إعامتدها من قبل تقيمي الهالل (كريسنت ريتنج) عىل أساس مواءمةهتا للمسلمني من حيث خدماهتا ،جتهزياهتا،الرضا و موامئة احلالل
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هذا ادلليل مت اعداده بواسطة حالل تريب لصاحل منتجعات بينتان ال�سياحية .حالل تريب ومنتجعات بينتان ال�سياحية حترت ادلقة يف إعداد هذا ادلليل ،لكن ال
.نعطي اي ضامنة لصحة او اكامتل احملتوى وال نتحمل اي مسؤولية قانونية انجتة عن ا�ستخدام هذا ادلليل
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