
 
 

 

 لیالي  7أیام   8 تونسبرنامج 
  

    
  

 الیوم االول  

  الوصول إلى مطار تونس قرطاج الدولي  

 االستقبال من قبل مندوب الشركة 

استالم   بالحمامات *5 * أو4الوصول إلي الفندق 

 العشاء والمبیت بالفندق 19ا00 الغرف

  

 الیوم الثاني  

 اإلفطار بالنزل 08ا00 

 1990زیارة بانورامیة إلى یاسمین الحمامات ھو منتجع سیاحي أنشأ في أواخر السنوات . 

زیارة المدینة العتیقة بالحمامات، الحمامات زیادة عن كونھا موطن لالستجمام والبحث عن الّراحة والّسكینة، فھي أیضا  

 والفالحیة بلد لھ أھلھ بعاداتھم وتقالیدھم المتوارثة في شتّى المیادین الّصناعیة

 ن ، تقع الحمامات في الطرف الجنوبي م و الّصناعات التقّلیدیة التي تعكس ما جلب علیھ األھالي من إتقان ودقة وصبر 
 شبھ جزیرة 'كاب بون' وتمتد على طول الشواطئ الجمیلة لخلیج الحمامات،

 التذكارات والحرف الیدویة.تتمیز المدینة القدیمة بالحمامات بأزقتھا الضیقة وبالكثیر من محالت بیع 

 كیلومترا شمال مدینة الحمامات، لدیھا أكبر سوق أسبوعي في المنطقة، یعقد كل جمعة.  12الذھاب إلى مدینة نابل تقع 



 
 

 

المدینة تشتھربصناعة الفخار والسیرامیك وھي تعتبر من أكبر المناطق والمنتجعات السیاحیة وبھا أجمل الشواطئ 

تحف صغیر مثیر لالھتمام في المدینة یحتوي على قطع أثریة بونیقیة ورومانیة. كما تحتوي  الرملیة. یوجد بنابل م

 أیضاعلى موقع أثري 'نیابولیس' یشھد على ازدھار صناعة تملیح األسماك لدى الرومان زیارة مصنع فخار بنابل

 زیارة المدینة العتیقة واألسواق بنابل 

 العودة إلى الفندق 

 العشاء والمبیت بالفندق 19ا00 

  

 الیوم الثالث 

 اإلفطار بالفندق 08ا00 

 رحلة إلى مدن المنستیر وسوسة ومیناء القنطاوي 09.00 

كم عن القیروان وھي  80كم عن سوسة و  24الوصول إلي مدینة المنستیر تعد واحدة من أھم مدن تونس. تبعد  10ا30

منتجع سیاحي بامتیاز ،ظلت على مدى نصف قرن مدینة الوزراء والحكام في تونس وھي مسقط رأس الحبیب بورقیبة 

الرئیس السابق للجمھوریة التونسیة أین یوجد إلى الیوم ضریح الزعیم الراحل وھو من أھم المعالم السیاحیة التي 

اً مستعمرة فینیقیة تعرف بروسبینا أسسھا مھاجرون من صور في نھایة القرن  تستحق الزیارة كانت المدینة تاریخي

 ق.م حیث ورد ذكر المدینة في المعاھدة التي عقدت بین القرطاجیین والرومان في  509السادس ق.م تحدیدا في عام 

تستحق   منستیر والتي بال شكذلك العام وقد أتخذھا یولیوس قیصر كقاعدة عسكریة لھ من أھم المعالم السیاحیة لمدینة ال

من الخارج وضریح  الزیارة نجد 'الرباط' وھو عبارة عن برج مراقبة وحصن منیع ضد العدو زیارة رباط المنستیر

 الرئیس الحبیب بورقیبة

االنطالق باتجاه مدینة سوسة التي تقع في الوسط الشرقي للبالد التونسیة وتعرف ب"جوھرة الساحل وتعرف قدیما باسم 

كم  50كم جنوب تونس العاصمة و  140ضرموت . تقع سوسة على مسافات غیر كبیرة من المدن التونسیة الھامة: ح

 كم شمال صفاقس تاریخیاً أسسھا الفینیقیون في األلف األولى قبل المیالد  120كم غرب المنستیر و  20شرق القیروان 

 ق.م.(  1101')سنة  

 و األسواق -زیارة المدینة العتیقة 

   3 D MAGIC EYE MUSEUM  زیارة متحف  جدید ثالثة أبعاد 

ویقع شمال سوسة. ویتمیز  70زیارة میناء القنطاوي الذي یعد من أروع وأجمل المنتجعات السیاحیة انشأ في أواخر 

بمرسى ذوطابع معماري أندلسي ، حدائق ونوا فیر جمیلة ،والعدید من المحالت التجاریة والمطاعم، والحانات  

 والمقاھي وسلسلة من الفنادق الممتدة على طول شواطئ القنطاوي الرملیة الناعمة العودة إلى الحمامات 

 العشاء بالفندق و المبیت 19ا00 

 الرابعالیوم  

 اإلفطار في الفندق 08ا00 

(  في إحدى بواخر یاسمین الحمامات.. تتضمن أنشطة ترفیھیة على متن الباخرة   اختیاریةرحلة بحریة )  09.00 

 العودة إلى الفندق

 العشاء والمبیت بالفندق 19ا00 

  



 
 

 

 الیوم الخامس 

االفطا رفي الفندق  08ا 00 

 جولة حرة للتسوق.... 

( بمطعم وملھى ألف لیلة ولیلة  اختیاريعشاء وسھرة راقصة  )  

 العودة إلى الفندق

 العشاء والمبیت بالفندق 19ا00 
 الیوم السادس 

اإلفطار بالنزل ثم تسلیم الغرف  

 تونس العاصمةالتوجھ إلى 

زیارة شارع الحبیب بورقیبة  )نسبة إلى الحبیب بورقیبة( ھو أھم شوارع مدینة تونس بالجمھوریة التونسیة. في عھد  

 حتى االستقالل شارع جول فیري 1900الحمایة الفرنسیة في تونس حمل اسم شارع البحریة ثم من عام 

مات وقصور وبیوت ومدارس قرآنیة تحافظ زیارة المدینة العتیقة  بكل ما تضم من مساجد وأسواق وساحات ومقا

المدینة العتیقة بتونس على تراث إنساني معماري حضاري عربي وإسالمي فرید من نوعھ یحافظ على الذاكرة الشعبیة 

والوطنیة لتونس وللبالد ویجسم أصالة مدینة ظھرت إلى الوجود منذ ثالثة عشر قرنا ألنھا حافظت على الطابع  

 ضمن الئحة مواقع التراث العالمي للیونسكو. 1979نفت المدینة العتیقة منذ عام الحضاري التونسي ص

 زیارة األسواق 

زیارة جامع الزیتونة أو جامع الزیتونة المعمور أو الجامع األعظم، ھو المسجد الجامع الرئیسي في مدینة تونس العتیقة 

ھـ( بأمر من حسان بن  79) 698المالكي. تأسس في في تونس العاصمة ، وأكبرھا وأقدمھا ویرجع للسنة على المذھب 

، ویعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة بن نافع ،یقع الجامع 732بن الحبحاب في هللا النعمان وأتمھ عبید 

عمود، آتیة أساسا من الموقع  184متر مربع، ولدیھ تسعة أبواب، وقاعتھ الداخلیة تتكون من  5 000على مساحة 

بقرطاج ،شغل المنصب لمدة طویلة كموقع دفاع لوجھتھ على البحر وذلك عبر صومعتھ تقود الجامع ھیئة  األثري 

 تسمى مشیخة الجامع األعظم.

* بتونس العاصمة استالم الغرف 5*/ 4الوصول إلي الفندق  

 العشاء والمبیت بالفندق 19ا00

 الیوم السابع  

 اإلفطار بالنزل 08ا00 

التوجھ لزیارة سیدي بوسعید من أحلى المناطق بتونس العاصمة من حیث الموقع المطل على البحر  ومن حیث  الھندسة 

 األندلسیة . سیدي بوسعید بإرثھا التاریخي و الحضاري المتنوع بین الجمال و الصفاء تبقى من أروع ما یسكن 

حافل و حاضر مجید ھي مزج بین طبیعة خالبة و عمران  لیھا العقل لتجاوز مشقات الحیاة ,ھي لمسة وفاء لتاریخ 
 یجسد الحضارة و قیمتھا السیاحیة التسوق في مختلف موالت تونس العاصمة العودة إلى الفندق  

 العشاء والمبیت بالفندق  19ا00 

  

 الیوم الثامن  

 اإلفطار بالنزل ثم تسلیم الغرف 

 اج الدولي للعودة إلي ارض الوطن مصحوبین بالسالمة.حسب موعد الطائرة التوجھ إلى مطار تونس قرط 



 
 

 

 

 مالحظات ھامة 

    1028.08.08.إلى 1028.04.01صالحة من . بالدينار األردنيألسعار ا    

  

  مناألسعار المذكورة أدناه للشخص الواحد  خاصة بالمجموعات ابتداء    

  

 أفراد فما فوق 04  

 

 الي  2الطفل من 

  

   مستوي الفندق   الشخص في الغرفة  

     المزدوجة    سنة 11 

Seperate room  

425  

 

465  

 Diar Lemdina 4*  

Hammamet +  

Diplomat Tunis 5*  

465 
 

510 
 Laico 5* Hammamet + 

Africa Tunis 5*  

535  

 

515  

 Le Royal 5*  

Hammamet + Africa 

Tunis 5*  

  

 البرنامج یشمل : 
 

التنقل من المطار إلي النزل ويوم العودة من النزل إلي المطار  

االستقبال و التوديع من مطار تونس 

  لیالي  5أيام و  6قرطاج الدولي إقامة 

لیالي  2أيام و  2بالفنادق المختارة  إقامة 

بالفنادق المختارة  وجبات اإلفطار و 

افلة جوالت المذكورة في البرنامج ح 4العشاء ضمن الفندق 

 سیاحیة في حالة ممتازة

 دلیل سیاحي محترف لغة عربیة انكلیزية ) مرافق ( 

  

 بالحمامات  

 بتونس 



 
 

 

 یشمل :ال البرنامج 
 

معلوم تأشیرة دخول الجمھورية التونسیة  تذكرة الطائرة ذھاب وعودة الوجبات اإلضافیة ) الغداء (   
المشروبات أثناء وجبات اإلفطار و الغداء و العشاء  

زيارة المتاحف والمعالم الغیر مذكورة بالبرنامج 

 المصاريف الشخصیة


