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 : الوصول إلى مطار بيروت  والتوجه الى الفندق لالستراحه ومساء جولة على الشاطىء و اليوم االول 

  ) اختياري ( تناول طعام العشاء

 

 رحلة سياحية الى مغارة جعيتا التي كانت قد دخلت في تصفيات عجائب الدنيا السبع اليوم الثاني : 

الطبيعية ومشاهدة قسميها العلوي و السفلي بعدها التوجه الى متحف المشاهير الذي يقدم 

بالصوت و الصورة محطات مهمة من تاريخ لبنان و العالم حيث يوجد تماثيل شمع تمثل 

دول و من ثم الى مدينة جبيل السياحية التي تعتبر من اقدم المدن في العالم وزيارة رؤساء ال

 مبيت. –العودة للفندق, عشاء قلعتها و اسواقها القديمة و أخيرا التوجه الى الفندق.

 

  ىرحلة بانورامية في العاصمة بيروت ،و التقاط الصور التذكارية علاإلفطار في الفندق , بعد :  اليوم الثالث

صخرة الروشة، و التوجه الى قصر بيت الدين الذي يعتبر ايضا المقر الصيفي لرئاسة 

وبعدها التوجه الى قصر موسى الذي يحتوي على قصص ألشخاص  الجمهورية اللبنانية 

 و من بعدها التوجه الى زحلة للغذاء على ضفاف البردونة. لبنانيين من القرن التاسع عشر

 

رحلة سياحية الى شمال لبنان لزيارة جبال األرز الشهيره مرورا بمدينة حصرون وردة الجبل  :  اليوم الرابع 

و من ثم التوجه الى بشري مسقط رأس جبران خليل جبران و من بعدها الى أهدن و أخير 

 التوجه الى الفندق .

 

 يوم حر للتسوق  –بعد اإلفطار في الفندق  اليوم الخامس :

  

 يوم حر للتسوق    –اإلفطار في الفندق  بعد اليوم السادس :

 

صخرة الروشة الخذ الصور التذكارية ومن ثم التوجه إلى إخالء الغرف وبعدها التوجه إلى  اليوم السابع :

 بيمن هللا و رعايته.  لعودة إلى عمانالمطار ل

 

 

 
 



 
 

 

 مالحظات طفل بدون سرير طفل بسرير المفره  المزوجه اسم الفندق درجه

 الروشه $565 $1090 $2510 $1650 موفنبيك  نجوم 5

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

 الحمرا $500 $660 $1040 $810 جيمس أو ميد تاون نجوم 4

 

 

 االسعار بالدوالر األمريكي تشمل :

 6 .ليالي اقامة في الفندق مع االفطار 

 .تنقالت بباص مكيف حسب البرنامج 

  مرشد سياحي مرخص للرحالت المذكوره في البرنامج 

  الفيزا لدخول بيروت 

  عمان . –بيروت  –تذكرة الطائره عمان 

 االسعار ال تشمل:
 دخوليات االماكن السياحية  

  عن صدور الفيزا . % 100عن تقديم الفيزا و %50وفي حالة االلغاء من قبل الزبون يخصم 

  20طابع التأشيرة بالمطار$   

 


