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 و  الشاطئومساء جولة على  لالستراحة: الوصول إلى مطار بیروت  والتوجھ الى الفندق الیوم االول 
  ( اختیاري ) تناول طعام العشاء

 ت في تصفیات عجائب الدنیا السبع رحلة سیاحیة الى مغارة جعیتا التي كانت قد دخلالیوم الثاني : 
الطبیعیة ومشاھدة قسمیھا العلوي و السفلي بعدھا التوجھ الى متحف المشاھیر الذي یقدم 
بالصوت و الصورة محطات مھمة من تاریخ لبنان و العالم حیث یوجد تماثیل شمع تمثل 

 ن في العالم وزیارةرؤساء الدول و من ثم الى مدینة جبیل السیاحیة التي تعتبر من اقدم المد
 مبیت. –العودة للفندق, عشاء قلعتھا و اسواقھا القدیمة و أخیرا التوجھ الى الفندق.

 في العاصمة بیروت ،و التقاط الصور التذكاریة على  بانورامیھرحلة اإلفطار في الفندق , بعد الیوم الثالث: 
لمقر الصیفي لرئاسة قصر بیت الدین الذي یعتبر ایضا ا صخرة الروشة، و التوجھ الى

موسى الذي یحتوي على قصص ألشخاص  التوجھ الى قصر وبعدھااللبنانیة الجمھوریة 
 و من بعدھا التوجھ الى زحلة للغذاء على ضفاف البردونة. لبنانیین من القرن التاسع عشر

مرورا بمدینة حصرون وردة الجبل  الشھیرةرحلة سیاحیة الى شمال لبنان لزیارة جبال األرز   الیوم الرابع : 
و من ثم التوجھ الى بشري مسقط رأس جبران خلیل جبران و من بعدھا الى أھدن و أخیر 

 التوجھ الى الفندق .
 یوم حر للتسوق   –بعد اإلفطار في الفندق  الیوم الخامس :

 یوم حر للتسوق    –إلفطار في الفندق بعد االیوم السادس : 
الصور التذكاریة ومن ثم التوجھ إلى  ألخذصخرة الروشة إخالء الغرف وبعدھا التوجھ إلى  الیوم السابع :

 بیمن هللا و رعایتھ.  لعودة إلى عمانالمطار ل
 

طفل   المفردة المزدوجة اسم الفندق درجه
 بسرير

طفل بدون 
 سرير

 مالحظات

 الروشة $565 $1090 $2510 $1650  موفنبیك نجوم 5

 الحمرا $565 $790 $1320 $1010 كراون بالزا نجوم 5

 الحمرا $500 $660 $1040 $810 جیمس أو مید تاون نجوم 4

 
 : تشملبالدوالر األمریكي االسعار 
 االفطار.لیالي اقامة في الفندق مع  6 •
 .تنقالت بباص مكیف حسب البرنامج •

 



 
 في البرنامج  المذكورةالت مرخص للرح مرشد سیاحي •
 الفیزا لدخول بیروت  •
 عمان . –بیروت  –عمان  الطائرةتذكرة  •

 
 االسعار ال تشمل:

  دخولیات االماكن السیاحیة •
 ور الفیزا .دعن ص % 100عن تقدیم الفیزا و %50وفي حالة االلغاء من قبل الزبون یخصم  •
   $20طابع التأشیرة بالمطار  •

 

 


