
 
 

 

 لبنـــــــــــان
 ليالي 6ايام  7  

28/02/2018 + 14 /03/2018 + 30/3/2018 

 

 
  ) : الوصول إلى مطار بيروت  والتوجه الى الفندق لالستراحه ومساء جولة على الشاطىء و تناول طعام العشاءاليوم االول 

  اختياري (               

 

اء لزيارة القلعة األثرية , مسجد صالح الدين األيوبي المينمدينة جبيل التوجه في رحلة إلى بعد االفطار في الفندق اليوم الثاني : 

ه مغارة االقيام برحلة بحرية بواسطة القارب لمن يرغب ) وعلى حساب المشترك ( , المتابعة باتجاألسواق القديمة, الفينيقي و

وبعدها  متحف المشاهيرجعيتا بقسميها العلوية الكلسية والسفلى المائية ) تناول الغداء على حساب المشترك ( ثم التوجه إلى 

مركز التلفريك لزيارة سيدة لبنان في حريصا لمشاهدة المناظر التي تجمع بين خضرة الجبل وزرقة البحر العودة للفندق, عشاء 

 مبيت. –

 

اإلفطار في الفندق , رحلة يوم كامل إلى شمال لبنان لزيارة جبال األرز الشهيرة مروراً بمدينة حصرون )وردة بعد اليوم الثالث: 

ثم التوجه الى منطقة أهدن , ) نبع مار سركيس ( تناول طعام الغداء ) على   الجبل(, بشري )مسقط رأس جبران خليل جبران( ,

 مبيت.  -العودة مساءا إلى الفندق ومن ثم   حساب المشترك (,

 

 يوم حر للتسوق    –بعد اإلفطار في الفندق اليوم الرابع : 

 

الى نبع الصفا للراحة وتناول طعام الغداء )على حساب المشترك( وبعدها المتابعة باتجاه نبع الباروك التوجه  اليوم الخامس :

وبعدها زيارة مجرى نهر الدامور ملتقى النهرين موسى المعماري ,جبال الشوف ,دير القمر ,ومن ثم التوجه لزيارة قصر 

 عشاء , مبيت –التوجه الى مدينة بيروت وصول الفندق توزيع الغرف 

 

 .يوم حر للتسوق  اليوم السادس :

 

لعودة إلى صخرة الروشة الخذ الصور التذكارية ومن ثم التوجه إلى المطار لإخالء الغرف وبعدها التوجه إلى  اليوم السابع :

 بيمن هللا و رعايته.  عمان

 

 

 مالحظات طفل بدون سرير طفل بسرير المفره  المزوجه اسم الفندق درجه

 الروشه 675 990 1880 1340 موفنبيك نجوم 5

 الحمرا 565 790 1255 980 كراون بالزا نجوم 5

 الحمرا 500 660 1050 790 جيمس نجوم 4

 



 
 

 

 

 تشمل :االسعار بالدوالر األمريكي 
 

 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 

  دوالر للشخص 50حضور حفلة أرب ايدول 

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

  20طابع التأشيرة بالمطار$   

 


