
 

 

 

 

 

 

 30/03/2020 األول:وم ي

 المصرية. مع الخطوط  القاهرةالذهاب من مطار محمد الخامس في اتجاه مطار 
 استقبال ثم التحرك للفندق .وصول مطار 

الشرقية و  الموسيقىاالستمتاع بالعشاء فى مركب فاخر على ضفاف النيل مع  –فى المساء 

ةتنورالعروض   

 

 اليوم الثانى :2020/3/31
الهول ثم زيارة معهد الورق و التعرف على كيفية  أبوالجيزة و  أهرماتزيارة  رالنفطاابعد 

 صنعة بالطريقة الفرعونية . 

   الخليليثم زيارة خان   أسررهازيارة مصنع العطور و التعرف على بعض 
 

 اليوم الثالث :2020/04/01
 

وقلعة قايتباى  منتزهاللزيارة قصر  اإلسكندريةمدينة  إلىثم التوجه  صباحا اإلفطار  

.القاهرة للمبيت العودة الى العباس ثم أبووالمرسى   
 

 اليوم الرابع2020/04/02:
لما تضمه من تاريخ عريق على مر  اهم المدن السياحية فى مصر تعد مدينة الفيوم من بعد اإلفطار  ) اختياري ( زيارة مدينة الفيوم 

، الفرعونية، باإلضافة إلى مجموعة المتاحف، الحدائق، والوديان الرائعة،    العصور، فتضم العديد من اآلثار الرومانية  

 

 اليوم الخامس 2020/04/03
 المصرية. مع الخطوط  بيروتفي اتجاه مطار   مطار القاهرة الدوليالذهاب من 

 

 عنجر / كسارة الكهوف / جولة في مدينة بيروت / دير القمر / بيت الدين   08/04/2020 إلى 03/04/2020ن م

 وصول بيروت + دير القمر وبيت الدين 
 الصباح الباكر. وصول مطار بيروت ، لقاء ونقل إلى فندق غولدن توليب سيرينادا )الوقت للراحة(. 

  

مساء. تجول عبر القرى النموذجية الرائعة لساللة األمراء بعاصمتها القديمة دير القمر ، 

ة ، وتوجه إلى بيت الدين لزيارة "قصر  وتمش في شوارعها الضيقة ومنازلها النموذجي

الجميلة   ااألمير" تحفة القرن التاسع عشر العمارة اللبنانية بفناءها الواسع ونوا فيره

 وأروقتها الهندسية وموقع الفسيفساء.
 

 . بين عشية وضحاها فندق بيروتKaraket El-Hageعشاء نموذجي مع الترفيه في 
 

 ل + جولة بانورامية في مدينة بيروت ،ا ، حريصا وجبيطبيروت ، مغارة جي
تبدأ جولة مدينة بيروت )الديناميكية واألنيقة( بالكورنيش ، وهو كورنيش تصطف على 

جانبيه أشجار النخيل على طول البحر ، ويوفر إطاللة رائعة على البحر األبيض المتوسط 

ع المشاة والمباني التي وصخور حمامة الشهيرة. انتقل إلى المدينة القديمة للتجول في شوار

 ، والحفريات األثرية ، والكنائس والمساجد ، وساحة الشهداء ،   Grand Serailتم ترميمها بألوان الباستيل الجميلة ، ومشاهدة 
 

، مشهد يتحدى الوصف ، الذي صممه ماليين السنين  Jeitaيمكنك الخروج من الفندق ، والسير على طول الساحل لرؤية مغارة 

بواسطة  wواعد والهوابط ، يلتقي أحدهما اآلخر في ديكور رائع ، انتقل إلى حريصا لزيارة تمثال السيدة العذراء )س / من الص

التلفريك( مع مناظر رائعة تطل على البحر األبيض المتوسط. تابع إلى بيبلوس )مدينة ال غنى عنها( مدينة فينيقية تصنف بين "أقدم 

عام وموطن األبجدية الخطية ، قم بزيارة القلعة الصليبية وميناء العصور  7000منذ أكثر من  -تمرار" مدن العالم التي يسكنها باس

 الوسطى وبقايا أسوار المدينة الرومانية. العشاء والمبيت
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُصّممت بماليين السنين من الساللم   تيال والتي تتحدى الوصف ،  JETTA GROTTطول الساحل لرؤية  الذهاب على 

لزيارة تمثال سيدتنا مريم مع مناظر رائعة تطل على البحر  بعدها االنتقال ، والرابطات المتقاربة بعضها ببعض في ديكور رائع 

ضمن "أقدم المدن   تاألبيض المتوسط. االستمرار في مدينة بيبلوس )وهي مدينة يجب أن تراها( المدينة الفينيقية التي صنف

زيارة القلعة الصليبية وميناء العصور بعد ذلك سنة ومهد األبجدية الخطية.  7000أكثر من  - المأهولة باستمرار في العالم"

 للعشاء و المبيت.الوسطى وبقايا أسوار المدينة الرومانية. والعودة إلى الفندق 

 

 بيروت ، صيدا ، صور و مغدوشة ، بيروت 
قلعة الصليبي في  -كبر مدن جنوب لبنان ، وقم بزيارة قلعة البحر إلى صيدا ، أقم بالسير على طول ساحل البحر األبيض المتوسط 

القرن الثالث عشر وكارافانسراي "خان الفرنج" ، وقم بنزهة عبر أسواق القرون الوسطى وزيارة متحف الصابون. انتقل إلى  

القرن العاشر قبل الميالد( ، وهي  صور "كوينز أوف ذا سيز" التي تعود إلى أكثر العصور المجيدة للعصر الفينيقي للملك حيرام )

تحمل العديد من آثار ماضيها الغني ، وهي في األصل جزيرة رومانية مع شوارع مرصوفة بالفسيفساء ، مقبرة مع العديد من 

 التوابيت المثيرة لإلعجاب ، والقوس النصر وأرض سباق الخيل الروماني )التراث العالمي لليونسكو(. في طريق العودة القصيرة

 في كهف مغدوش حيث اعتادت السيدة العذراء مريم مع النساء على انتظار يسوع أثناء الوعظ في صيدا. العشاء والمبيت

 
 

 08/04/2020:  العاشراليوم 

 في اتجاه مطار محمد الخامس. بيروتالذهاب من مطار 

 

 

 سعــر الفـــرد في الغـرفــة  

 فندق مصر 

 ليالي 4

 فندق بيروت 

 ليالي 5

 ـــائيةالثنـ

Cairo Pyramids 

 )إفطار(

 او ما يعادله

Golden Tulip  

 )فطور+ عشاء(

 او ما يعادله

 درهم 18.500 

 

 األسعـــار أعاله تـــشمل :
 المصرية مع الخطوطتــذكرة الطــــائرة ذهابا و إيابا  ✓

 صباحا  شامل وجبة االفطار ليالى  4 فى فندق القاهرة اإلقامة ✓

 نجوم مع برنامج شرقى  5 سهرة عشاء على باخرة ✓

 ليالي ببيروت )إفطار وعشاء(. 5اإلقامة  ✓

 زيارات سياحية لمختلف المناطق ببيروت ✓

             جميع االنتقاالت و المزارات المذكورة فى البرنامج   ✓
 جميع الدخوليات لألماكن السياحية. ✓

 

 مالحظة         
 زواال 12:00دخول الفندق ببيروت بعد  -                                                 

 األسعار أعاله ال تشمل
 

درهم(  500) مصرتأشيرة   

درهم(  500تأشيرة لبنان )  

دوالر للمرشد 20  
 
 


