
 
 

  

                     

 

                     

 

 مارس 71رحلة يوم       اسطنبول - البحر الميت - القدس الشريف -عمان  إلىرحلة    

 مرورا باسطنبولعلى مثن الخطوط التركية مطار عمان  إلىتم التوجه  ,التجمع بمطار محمد الخامس  : األولاليوم 

و من تم التوجه إلى البلد  أهلعلى طريقة  إفطارثم تناول وجبة استقبال من طرف مندوبنا  -مطار الملكة علياء  إلىالوصول   : الثانياليوم 

  .مبيتعشاء و  - وقت حر لالستراحة –الفندق  إلىالتوجه ثم  أصحاب الكهف الذين ذكرت قصتهم بالقران الكريمزيارة 

زيارة مقامات  ليه السالم وجبل نيبو حيث مقام سيدنا موسى عزيارة القلعة و المدرج الروماني ثم  التوجه إلى بعد اإلفطار   : الثالثاليوم 

 عشاء و مبيت –عودة إلى الفندق  –أنبياء هللا شعيب و يوشع عليهم السالم 

التوجه  تم  سنة قبل الميالد و هي إحدى عجائب الدنيا السبع 077بناها األنباط زيارة مدينة البتراء األثرية  ثم إمكانية اإلفطار  : الرابعاليوم 

 عشاء و مبيت -تسكين بالفندق  –إلى اخفض بقعة في األرض البحر الميت 

 عشاء و مبيت –إفطار و يوم حر لالستمتاع بشاطئ البحر الميت و مياهه المعدنية الغنية و المفيدة للجسم  : الخامساليوم 

مدينة اريحا اقدم مدينة في العالم وزيارة جبل التجربة ثم  إلىجسر الملك حسين ثم التوجه  إلىثم التوجه في الفندق  اإلفطار : السادسم اليو.

 عشاء و مبيت -وقت حر  –الفندق  ثم  مدينة القدس الشريف لىالتوجه ا

جبل زيتون و مشاهدة بانوراما المدينة القديمة و زيارة مقام رابعة العدوية و زيارة البلدة في الفندق و التوجه لزيارة  اإلفطار : السابعاليوم 

 عشاء و مبيت  -عودة الى الفندق  –ثم زيارة مدينة بيت لحم  –القديمة 

 مبيت بالفندق و عشاء –الجميلة  مدينة القدس بأسواقللفسحة يوم حر  -الفندق في اإلفطار  : الثامناليوم 

 وصول و استقبال ثم التسكين بالفندق –المطار للذهاب إلى اسطنبول  إلىثم التوجه  –في الفندق  اإلفطار  : التاسعاليوم 

 مبيت بالفندق  – رحلة على مثن المركب العائم بمضيق البوسفور –في الفندق  اإلفطار  : العاشراليوم 

 مبيت بالفندق – )اختيارية( السياحية للمدينة المآثرباسطنبول أو زيارة  لتسوقليوم حر  –في الفندق  اإلفطار : الحادي عشر اليوم

 مبيت بالفندق –لتسوق باسطنبول  ا لتكملة يوم حر –اإلفطار في الفندق  : الثاني عشراليوم 

  المغرب إلىالمطار للعودة  إلىبالفندق تم التوجه  اإلفطار : عشر الثالثاليوم 

 درهم  بغرف ثنائية17500  من الرحلة ث                                 

 موعد للتسجيل أخر                                                                           : يشمل البرنامج

 يوم قبل الرحلة 54                    و وجبة الفطور بالنسبة السطنبولوجبات الفطور و العشاء بالنسبة لعمان و القدس    

    مرشد سياحي  -المزارات المذكورة في البرنامج  -نجوم  5دق افن          

 


