
 

  العربية للطريان نتجورجيا عىل مبرامج 
دينار ١٥٠الرضيع  –األردين  واألسعار بالدينار نيسان ٢٨من تاريخ   

 الطفل من سن
06-02 

 الطفل من سن
11-02 

ةالشخص في الغرف  
	المفردة

 الشخص في الغرفة
ةالثالثی الثنائیة او 	 	اللیالي 	اسم الفندق

CHD	02-06	 CHD	06-11	 SGL	ROOM	 PP	IN	DBL	-TRPL	 NIGHTS HOTEL NAME	

245	 335	 395	 365	 لیالي 3 ور/ مع فطغراند باالس تبلیسي   
 ثالث نجوم

GRAND PALACE	
265	 375	 455	 410	 لیالي 4  
325	 465	 605	 530	 لیالي 7  

245	 350	 430	 390	 لیالي 3 / مع فطوريفندق ارماز   
 ثالث نجوم

ARMAZI HOTEL	
265	 395	 495	 445	 لیالي 4  
325	 500	 680	 590	 لیالي 7  

245	 355	 460	 395	 لیالي 3 / مع فطورفندق سیتي افنیو   
 أربع نجوم

CITY AVENUE	
265	 395	 540	 455	 لیالي 4  
325	 505	 750	 605	 لیالي 7  

245	 360	 490	 405	 لیالي 3 طور/ مع الفاستوریا فندق    
 أربع نجوم 

ASTORIA HOTEL	
265	 405	 580	 465	 لیالي 4  
325	 515	 825	 630	 لیالي 7  

245	 365	 490	 415	 لیالي 3 / مع الفطور سیتيفندق    
 أربع نجوم 

CITY HOTEL	
265	 410	 580	 480	 لیالي 4  
325	 530	 825	 655	 لیالي 7  

245	 365	 505	 415	 لیالي 3 / مع الفطورایبیزفندق    
ومأربع نج  

IBIS HOTEL	
265	 410	 595	 480	 لیالي 4  
325	 530	 850	 655	 لیالي 7  

245	 360	 505	 415	 لیالي 3 / مع الفطورفندق اوریون   
 أربع نجوم دیلوكس

ORION HOTEL	
265 405	 595	 475	 لیالي 4  
325	 525	 850	 645	 لیالي 7  

245	 370	 535	 435	 لیالي 3 / مع الفطورسیتادینسفندق   	
265	 420	 635	 505	 لیالي 4  أربع نجوم 
325	 545	 925	 690	 لیالي 7  CITADINES	

245	 375	 525	 440	 لیالي 3 / مع الفطور بیست ویسترن   
265	 425	 625	 510	 لیالي 4  أربع نجوم  
325	 555	 900	 705	 لیالي 7  BEST WESTREN	

245	 395	 580	 480	 لیالي 3 / مع الفطورفندق مركور  	
265	 450	 695	 560	 لیالي 4 بع نجوم دیلوكسأر   
325	 600	 1030	 795	 لیالي 7  MERCURE	

245	 375	 525	 440	 لیالي 3 / مع فطور برفرنس ھوالینغ   
265	 425	 625	 510	 لیالي 4 	خمس نجوم 
325	 555	 900	 705	 لیالي 7  PREFERNCE	

245	 410	 675	 505	 لیالي 3 / مع الفطورفندق امباسادور   
265	 470	 830	 600	 لیالي 4 	خمس نجوم 
325	 635	 1260	 860	 لیالي 7  AMBASSADOR	



ایام ٤لیالي  ٣ تبلیسي   
مایو ایار ٢كل یوم ثالثاء ابتداء من   

 االستقبال

  ومن ثم التوجھ الى الفندق فتوزیع الغرف. بناومندمن قبل تبلیسي االستقبال في مطار  -االول: الیوم 

لى حساب المكتبرحلة مدینة تبلیسي / ع  
نھر وجسر السالم فزیارة ( مدینة تبلیسي فبعد اإلفطار الستكشافي بھو الفندق من أجل عمل رحلة التجمع  -الثاني: الیوم 

والتقاط صور رائعة لمدینة تبلیسي.وزیارة مسجد تبلیسي التاریخي  (ناري قالھ)وركوب التلفریك وصوال إلى قلعة  كورا)(

كنائس صغیرة وحدائق جمیلة تحیط بالمكان. وبعدھا التوجھ لركوب  9لوث المقدس وتضم تحت األرض كاتدرائیة الثازیارة 

 التي تحتوي على وسائل مسلیة والعاب ترفیھیة عدیدة. )ا(ماتت سمینتالقطار المعلق الذي یصل الزائر صعودا إلى حدیقة 

 شترك/ على حساب الم رحلة مدینة الحب

شرقا  (كیختي)التوجھ إلى إقلیم الى مدینة الحب ب رحلةفي بھو الفندق من أجل عمل التجمع  طار،بعد اإلف -الثالث: الیوم 

(القدیسة نینو التي أدخلت المسیحیة إلى جورجیا في القرن الرابع  إلى كنیسة القدیسة نینو في بلد (سیغھناغي) الوصول

التعرف على البلدة القدیمة وأسوارھا المحیطة الممتدة على )، ومن زیارة بلدة (مدینة الحب)، المشي داخل البلدة والمیالدي

الى مدینة النبیذ  لكم منذ القرن الثامن عشر المیالدي مع إطاللة خالبة لوادي االزاني وجبال القوقاز. االنتقا 5مسافة 

حدیقة كبیرة ومطعم  كم منذ العھد السوفیتي ویحیط بھ8(كافریلي) وزیارة مصنع "خربا" القدیم داخل الجبل على امتداد 

جورجي وإطاللة رائعة. ومن ثم زیارة منتجع بحیرة (الیا) للراحة واالستجمام مع إمكانیة السباحة وركوب القارب والدراجات 

 خارج السعر /الھوائیة والتنزه في أرجاء المنتجع المحاط بالغابات والجبال الشاھقة. 

 التودیع والمغادرة

رف والتجمع في بھو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة.اخالء الغ -الرابع: الیوم   

سنین والثاني سعر التذكرة فقط ٦سنوات في الغرفة االول یحاسب على سعر فوق  ٦في حالة وجود طفلین اقل من   

 االسعار اعالة تشمل:-
ورحلة مدینة تبلیسي التنقالت من والى المطار  -٢            . لیالي مع الفطور  ثالثالقامة في الفندق لمدة  -١  
جمیع الضرائب / االقالع من مطار الملكة عالیة    -٤ن                     / عما تبلیسيتذاكر الطیران عمان /    -٣  



 تبلیسي ٤ لیالي ٥ أیام           
 كل یوم جمعة ابتداء من ٢٨ نیسان              

 االستقبال

   ومن ثم التوجھ الى الفندق فتوزیع الغرف. بناومندمن قبل تبلیسي االستقبال في مطار  -االول: الیوم 
 رحلة مدینة تبلیسي / على حساب المكتب

ھر نوجسر السالم فزیارة ( مدینة تبلیسي فبعد اإلفطار الستكشافي بھو الفندق من أجل عمل رحلة التجمع  -الثاني: الیوم 

والتقاط صور رائعة لمدینة تبلیسي.مسجد تبلیسي التاریخي  وزیارة قالھ)(ناري وركوب التلفریك وصوال إلى قلعة  كورا)(

كنائس صغیرة وحدائق جمیلة تحیط بالمكان. وبعدھا التوجھ لركوب  9كاتدرائیة الثالوث المقدس وتضم تحت األرض زیارة 

 التي تحتوي على وسائل مسلیة والعاب ترفیھیة عدیدة. )ا(ماتت سمینتإلى حدیقة القطار المعلق الذي یصل الزائر صعودا 

 شترك/ على حساب الم رحلة مدینة الحب

شرقا  (كیختي)التوجھ إلى إقلیم الى مدینة الحب ب رحلةفي بھو الفندق من أجل عمل التجمع  بعد اإلفطار، -الثالث: الیوم 

(القدیسة نینو التي أدخلت المسیحیة إلى جورجیا في القرن الرابع  إلى كنیسة القدیسة نینو في بلد (سیغھناغي) الوصول

)، ومن زیارة بلدة (مدینة الحب)، المشي داخل البلدة والتعرف على البلدة القدیمة وأسوارھا المحیطة الممتدة على المیالدي

الى مدینة النبیذ  لالقوقاز. االنتقاي مع إطاللة خالبة لوادي االزاني وجبال كم منذ القرن الثامن عشر المیالد 5مسافة 

كم منذ العھد السوفیتي ویحیط بھ حدیقة كبیرة ومطعم 8(كافریلي) وزیارة مصنع "خربا" القدیم داخل الجبل على امتداد 

مكانیة السباحة وركوب القارب والدراجات جورجي وإطاللة رائعة. ومن ثم زیارة منتجع بحیرة (الیا) للراحة واالستجمام مع إ

 خارج السعر /الھوائیة والتنزه في أرجاء المنتجع المحاط بالغابات والجبال الشاھقة. 

 شترك/ على حساب المرحلة مدینة غوري وبرجومي 

والتوقف على قمة  الى مدینة (متسخیتا) العاصمة األولى لجورجیا رحلةالتجمع في بھو الفندق من أجل عمل  -الرابع: الیوم 

وري والتوجھ الى مدینة غ المحیطة.والسھول  األنھار والودیانجبل كنیسة قدیمة (موقع تراث عالمي للیونسكو) لمشاھدة 

المنزل التذكاري لمولد ومن ثم زیارة "قلعة الرب" التي شیدت في الصخر في القرن السادس قبل المیالد عند قلعة والتوقف 

موطن الطبیعة  )برجومي(ومن ثم التوجھ إلى مدینة  .الشخصیة لھ والعدید من الممتلكات الشخصیة لھستالین وعربة القطار 

الساحرة في جورجیا حیث تعد برجومي منتجعا صحیا نظرا لما تحتویھ من میاه معدنیة تتدفق من ینابیع طبیعیة، وزیارة 

زه في أرجاءه مع وجود فعالیات كثیرة من غناء فلكلوري حیث االسترخاء والتن 1850منتزه المیاه المعدنیة الذي بني عام 

 خارج السعر / .ورسم وعروض فنیة مختلفة إضافة إلى تلفریك من المنتزه إلى أعلى الجبل

 المغادرة والتودیع

اخالء الغرف والتجمع في بھو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة. - الخامس:الیوم   

سنین والثاني سعر التذكرة فقط ٦سنوات في الغرفة االول یحاسب على سعر فوق  ٦في حالة وجود طفلین اقل من   
 االسعار اعالة تشمل:-

ورحلة مدینة تبلیسي التنقالت من والى المطار  -٢            . لیالي مع الفطور  ثالثالقامة في الفندق لمدة  -١  
جمیع الضرائب / االقالع من مطار الملكة عالیة   -٤ن                     / عما بلیسيتتذاكر الطیران عمان /    -٣  



 تبلیسي ٧ لیالي ٨ أیام           
 كل یوم جمعة وثالثاء ابتداء من ٢٨ نیس ان

   دق فتوزیع الغرف.ومن ثم التوجھ الى الفن بناومندمن قبل تبلیسي االستقبال في مطار  -االول: الیوم 
 رحلة مدینة تبلیسي / على حساب المكتب

نھر وجسر السالم فزیارة ( مدینة تبلیسي فبعد اإلفطار الستكشافي بھو الفندق من أجل عمل رحلة التجمع  -الثاني: الیوم 

 ائعة لمدینة تبلیسي.والتقاط صور روزیارة مسجد تبلیسي التاریخي  (ناري قالھ)وركوب التلفریك وصوال إلى قلعة  كورا)(

كنائس صغیرة وحدائق جمیلة تحیط بالمكان. وبعدھا التوجھ لركوب  9كاتدرائیة الثالوث المقدس وتضم تحت األرض زیارة 

 التي تحتوي على وسائل مسلیة والعاب ترفیھیة عدیدة. )ا(ماتت سمینتالقطار المعلق الذي یصل الزائر صعودا إلى حدیقة 

 شتركى حساب الم/ عل رحلة مدینة الحب

شرقا  (كیختي)التوجھ إلى إقلیم الى مدینة الحب ب رحلةفي بھو الفندق من أجل عمل التجمع  بعد اإلفطار، -الثالث: الیوم 

(القدیسة نینو التي أدخلت المسیحیة إلى جورجیا في القرن الرابع  إلى كنیسة القدیسة نینو في بلد (سیغھناغي) الوصول

بلدة (مدینة الحب)، المشي داخل البلدة والتعرف على البلدة القدیمة وأسوارھا المحیطة الممتدة على  )، ومن زیارةالمیالدي

الى مدینة النبیذ  لكم منذ القرن الثامن عشر المیالدي مع إطاللة خالبة لوادي االزاني وجبال القوقاز. االنتقا 5مسافة 

كم منذ العھد السوفیتي ویحیط بھ حدیقة كبیرة ومطعم 8امتداد  (كافریلي) وزیارة مصنع "خربا" القدیم داخل الجبل على

جورجي وإطاللة رائعة. ومن ثم زیارة منتجع بحیرة (الیا) للراحة واالستجمام مع إمكانیة السباحة وركوب القارب والدراجات 

 خارج السعر /الھوائیة والتنزه في أرجاء المنتجع المحاط بالغابات والجبال الشاھقة. 

 شترك/ على حساب الممدینة غوري وبرجومي رحلة 

والتوقف على قمة  الى مدینة (متسخیتا) العاصمة األولى لجورجیا رحلةالتجمع في بھو الفندق من أجل عمل  -الرابع: الیوم 

ي وروالتوجھ الى مدینة غوالسھول المحیطة.  األنھار والودیانجبل كنیسة قدیمة (موقع تراث عالمي للیونسكو) لمشاھدة 

المنزل التذكاري لمولد ومن ثم زیارة "قلعة الرب" التي شیدت في الصخر في القرن السادس قبل المیالد عند قلعة والتوقف 

موطن الطبیعة  )برجومي(. ومن ثم التوجھ إلى مدینة ستالین وعربة القطار الشخصیة لھ والعدید من الممتلكات الشخصیة لھ

منتجعا صحیا نظرا لما تحتویھ من میاه معدنیة تتدفق من ینابیع طبیعیة، وزیارة الساحرة في جورجیا حیث تعد برجومي 

غناء فلكلوري ورسم وعروض فنیة مختلفة إضافة إلى تلفریك من  ومشاھدة الكثیر من الفعالیات منمنتزه المیاه المعدنیة 

 خارج السعر / .المنتزه إلى أعلى الجبل
رحلة رافتنغ في النھر 

الیوم الخامس: - التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة رافتنغ )قوارب التجدیف في النھر الجاري( وبعد العبور على مدن ومعابد وانھار 
وجبال وشالالت واقتناص الفرصة الرائعة لالستمتاع بالطبیعة الخالبة لجبال القوقاز، ولعشاق المغامرات واألدرینالین عمل رحلة رافتنغ في نھر 

 اراجفي.
 الیوم السادس: - التجمع في بھو الفندق من أجل عمل رحلة الى مدینة اقوى بارك )األلعاب المائیة( 

 الیوم السابع: -  یوم حر للراحة والتسوق والمشتریات 
 الیوم الثامن: -  اخالء الغرف والتجمع في بھو الفندق من أجل المغادرة الى المطار ومن ثم الى أرض الوطن بالسالمة.

 االسعار اعالة تشمل:- 
١- القامة في الفندق لمدة سبع  لیالي مع الفطور.    ۳-   تذاكر الطیران عمان / تبلیسي / عمان 

 ٢-  التنقالت من والى المطار ورحلة مدینة تبلیسي  4-   جمیع الضرائب / االقالع من مطار الملكة عالیة




