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10/01/2018 + 17 /01/2018 
 

    : الوصول إلى مطار بیروت  والتوجھ الى الفندق لالستراحھ ومساء جولة على الشاطىء و تناول طعام العشاءالیوم االول 
  اختیاري )( 

اء لزیارة القلعة األثریة , مسجد صالح الدین األیوبي المینمدینة جبیل التوجھ في رحلة إلى بعد االفطار في الفندق الیوم الثاني : 
مغارة  هالقیام برحلة بحریة بواسطة القارب لمن یرغب ( وعلى حساب المشترك ) , المتابعة باتجااألسواق القدیمة, الفینیقي و

وبعدھا  متحف المشاھیرجعیتا بقسمیھا العلویة الكلسیة والسفلى المائیة ( تناول الغداء على حساب المشترك ) ثم التوجھ إلى 
مركز التلفریك لزیارة سیدة لبنان في حریصا لمشاھدة المناظر التي تجمع بین خضرة الجبل وزرقة البحر العودة للفندق, عشاء 

 مبیت. –
اإلفطار في الفندق , رحلة یوم كامل إلى شمال لبنان لزیارة جبال األرز الشھیرة مروراً بمدینة حصرون (وردة بعد ث: الیوم الثال

ثم التوجھ الى منطقة أھدن , ( نبع مار سركیس ) تناول طعام الغداء ( على   الجبل), بشري (مسقط رأس جبران خلیل جبران) ,
 مبیت.  -ا إلى الفندق ومن ثم العودة مساء  حساب المشترك ),

 یوم حر للتسوق    –بعد اإلفطار في الفندق الیوم الرابع : 
الى نبع الصفا للراحة وتناول طعام الغداء (على حساب المشترك) وبعدھا المتابعة باتجاه نبع الباروك التوجھ  الیوم الخامس :

وبعدھا زیارة مجرى نھر الدامور ملتقى النھرین  ,جبال الشوف ,دیر القمر ,ومن ثم التوجھ لزیارة قصر موسى المعماري
 عشاء , مبیت –التوجھ الى مدینة بیروت وصول الفندق توزیع الغرف 

 .یوم حر للتسوق  الیوم السادس :
لعودة إلى صخرة الروشة الخذ الصور التذكاریة ومن ثم التوجھ إلى المطار لإخالء الغرف وبعدھا التوجھ إلى  الیوم السابع :

 بیمن هللا و رعایتھ.  عمان
 

 مالحظات طفل بدون سریر طفل بسریر المفره المزوجھ اسم الفندق درجھ
 الروشھ 675 990 1880 1340 موفنبیك نجوم 5

 الحمرا 565 790 1255 980 كراون بالزا نجوم 5

 الحمرا 500 660 1050 790 جیمس نجوم 4

 
 االسعار بالدوالر األمریكي تشمل :

 لیالي اقامة في الفندق مع االفطار. 6 •
 تنقالت بباص مكیف حسب البرنامج. •
 مرشد سیاحي مرخص للرحالت المذكوره في البرنامج  •
 الفیزا لدخول بیروت  •
 عمان . –بیروت  –تذكرة الطائره عمان  •

 



 

 

 االسعار ال تشمل:
  دخولیات االماكن السیاحیة •

 دوالر للشخص 50حضور حفلة أرب ایدول  •

 عن صدور الفیزا . % 100عن تقدیم الفیزا و %50االلغاء من قبل الزبون یخصم وفي حالة  •

   $20طابع التأشیرة بالمطار  •

 


