
 

 

 

 

 

 

 22/70/2702 : يوم 
  .(تركيا) اسطنبول أتاتوركمطار  في اتجاه ،  التركية الخطوط  لخامس معالذهاب من مطار محمد ا

 .الوصول إلسطنبول و التوجه نحو الفندق

 22/70/2702 : يوم 
ندق سهرة مع عشاء على متن الباخرة، ثم العودة للف يوم حر بعدها  الفطور بالفندق، بعد تناول وجبة

 .للمبيت

 

 22/70/2702: يوم  
 Hippodrome, Mosquée: ) بعد وجبة الفطور بالفندق، الذهاب لزيارة بعض األماكن السياحية 

Bleue, Musée du Topkapi )العودة للفندق للمبيت ،. 

 

 2702/ 22/70: يوم  

 .بيروت بلبنانالذهاب لمطار أتاتورك  في اتجاه مطار 

 التوجه للفندق  للعشاء و المبيت ثمالوصول لمطار بيروت 

 

 يوم  يوم  : 70/22 /2702   جولة في مدينة بيروت / دير القمر / بيت الدين  

األنيقة في بيروت مع الكورنيش المليء بأشجار  تبدأ جولتنا في هذه المدينة. وجبة افطار

 Pigeon Rocksوصخور النخيل والذي يوفر إطاللة رائعة على البحر األبيض المتوسط 

إلى وسط المدينة القديم ، مشياً على األقدام عبر شوارع المشاة ، والمباني  ذهاب ثم . الشهيرة

بألوان الباستيل الجميلة ، والسيرك الكبير ، والكنائس ، والمساجد والحفريات  مزخرفة

ل جولتنا ، من خالل القيادة في القرى اللبنانية تواص. لزيارة المتحف الوطني قالاألثرية المكتشفة حديثاً ، وسر ساحة الشهداء ثم انت

، " قصر األمراء"ل إلى بيت الدين لزيارة اعبر دير القمر بمنازلها النموذجية ، انتق و المشي" ساللة األمراء"التقليدية الرائعة من 

واألروقة الهندسية المثالية والمتحف تحفة العمارة اللبنانية في القرن التاسع عشر بساحة الفناء الواسعة ، والنوافير الجميلة ، 

 .العشاء و المبيت لعودة إلى الفندقثم االمفتوح للفسيفساء ، 

 

 عنجر/ كسارة الكهوف / جولة في بعلبك  20/70/2702: يوم 

رفعها كبرى ، زيارة بعلبك ، المدينة اليونانية الرومانية البعد ذلك لعبور الجبال اللبنانية المركزية ،  بعد وجبة الفطور الذهاب

معابد ، معبد جوبيتر ، ومعبد باخوس الرائع ، جوهرة العمارة الرومانية الهيكل  3مع " مدينة اآللهة"إلى هليوبوليس  الرومان

زيارة عنجر بنيت في عهد الخلفاء األمويين اإلسالمية ، والتي أصبحت مركزا  بعدها (. اليونسكو للتراث العالمي)المعبد فينوس 

 .للعشاء و المبيت، والعودة إلى الفندق ( اليونسكو للتراث)ترفيه للراحة وال

 

  22/70/2702: يوم 

ُصّممت بماليين السنين من  تيال والتي تتحدى الوصف ،  JETTA GROTTطول الساحل لرؤية الذهاب على  بعد وجبة الفطور

لزيارة تمثال سيدتنا مريم مع مناظر رائعة تطل على  ل بعدها االنتقا، الساللم والرابطات المتقاربة بعضها ببعض في ديكور رائع 

أقدم المدن "ضمن  تالمدينة الفينيقية التي صنف( وهي مدينة يجب أن تراها)االستمرار في مدينة بيبلوس . البحر األبيض المتوسط

زيارة القلعة الصليبية وميناء العصور بعد ذلك . سنة ومهد األبجدية الخطية 0777أكثر من  -" المأهولة باستمرار في العالم

 للعشاء و المبيتوالعودة إلى الفندق . الوسطى وبقايا أسوار المدينة الرومانية

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2702/ 22/70: يوم  

 

 
 .لمطار بيروت للذهاب نحو مطار عمان الدولي باألردن التوجه 

 
 .م  العشاء و المبيت بالفندقلعمان والتوجه الى زيارة المعالم التاريخية بالبتراء ث الوصول

 

 2702/ 27/70: يوم  
زيارة أهل الكهف ثم العشاء و المبيت بفندق رمادا  ,(للتسوقجولة سياحية . )بعد وجبة الفطور،جولة بالعقبة ثم الذهاب في زيارة لمدينة عمان

 بالبحر الميت

 

 20/70/270: يوم  

( القدس الشريف)للدخول إلى األراضي الفلسطينية  يثة و مكيفة  نحو جسر الملك حسينثم التوجه بواسطة باصات حد الفطور بعد تناول وجبة

 .لإلقامة  بالفندق

 

 

  (يوم الجمعة بالقدس الشريف  غشت 70)  :    03/72/2702 –إلى  – 20/70من 

 :ثم القيام بـ ( عشاء+ إفطار )بالقدس الشريف  سان جورجاإلقامة بفندق 

القديمة و زيارة مقام رابعة العدوية و زيارة مقام الصحابي سلمان  ةة منها زيارة جبل الزيتون و مشاهدة بانوراما المدينزيارة المآثر التاريخي 

زيارة الفارسي و زيارة البلدة القديمة و األسواق القديمة و مسجد عمر بن الخطاب و بعدها زيارة مدينة الخليل و زيارة المقام اإلبراهيمي و 

   .وبعدها إلى المدينة المقدسة وبعدها زيارة مدينة أريحا أقدم مدينة في العالم وزيارة جبل إغراء.  يونسمقام نبي هللا

  

 : 03/72/2702يوم 
 (تركيا) لمطار اسطنبوعبر ( الدارالبيضاء)محمد الخامس مطار لإلقالع نحو  وجبة الفطور التوجه لمطار القدسبعد 

 سعــر الفـــرد في الغـرفــة 

 تركيادق فن

 ليالي 2

 فندق بيروت

 ليالي 2

 فندق االردن 

 ليالي  2

 فندق القدس

  ليالي 3

 الثنــــائية المفردة

AVANTGARDE 

 (فطور)

Golden Tulip 

Serenada 

 (عشاء+ فطور)

  بالبتراء فندق

دا بالبحر الميتافندق رم  

 (عشاء+ فطور)

 سان جورج

 (عشاء+ فطور)

32 500 

 درهم

26 000 

 درهم

 

 سعـــار أعاله تـــشمل األ: 

 الحظة م                                                                                                                      
.يوم قبل موعد الرحلة 27أخر أجل للتسجيل   

 مع الخطوط التركيةذهابا و إيابا ة الطــــائرة تــذكر.             

  ليالي 2في اسطنبول اإلقامة . 

 جميع المواصالت األرضية في باصات حديثة و مكيفة. 

 (.إ فطار و عشاء)ليالي في القدس  مع   3 اإلقامة  

  (إفطار وعشاء)اإلقامة ليلتين بعمان 

  (.إفطار وعشاء)ليالي ببيروت  2اإلقامة 

 جميع الدخوليات لألماكن السياحية. 

  و األردنتأشيرة القدس. 

 للشخص )دوالر 02(و ضريبة المغادرة األردنية  )دوالر  20(بة المغادرة الفلسطينية ضري. 

 التأطير من طرف الوكالة. 
 

 

 األسعار أعاله ال تشمل      
 

(درهم 277)تأشيرة لبنان   

 

دوالر للمرشد 27  

 
 


