
 

 

 تــونـس
 ليالي 7ايام  8

30/05/2018 + 13 /06/2018 + 20/6/2018 
 

 : الیوم االول 

ال الى االنتقمغادرة مطار الملكه علیاء والتوجه الى مطار تونس ، حیث االستقبال من قبل مندوب الشركه بالفلكلور التونسي ثم 

 .الفندق في منطقة الحمامات واستالم الغرف والمبیت

 

 : الیوم الثاني  

بعد تناول وجبة اإلفطار، القیام بزيارة منتجع سیاحي بانوراما الحمامات، وزيارة المدينه العتیقه للتعرف على العادات والتقالید 

ة كاب بون وتمتد على طول الشواطئ تتمیز الحمامات بأزقتها المتوارثه، حیث تقع الحمامات في الطرف الجنوبي من شبه جزير

متر مدينة نابل شمال الحمامات لديها اكبر سوق اسبوعي بالمنطقه يعقد كل كیلو 12الضیقه والمحالت الكثیره، وتبعد عنها 

انت بعهد الرومان ثم جمعه تشتهر بصناعة الفخار والسیرامیك، وبها أجمل الشواطئ الرملیه وكذلك صناعة تملیح األسماك ك

 .العوده مساءأ الى الفندق للراحه

 

 بعد تناول وجبة اإلفطار، القیام بزيارة مدن المنستیر تعد واحدة من أهم مدن تونس ثم :  الیوم الثالث

 سوسه التي تقع في الوسط الشرقي للبالد وتعرف بجوهرة الساحل وتعرف قديما الى مدينة  النطالق
 میناء القنطاوي الذي يعد من أروع وأجمل المنتجعات السیاحیة، ويتمیز ثم زيارة  موت باسم حضر

 أندلسي، وحدائق ونوا فیر جمیلة ،والعديد من المحالت التجارية والمطاعم،  معماري بمرسى ذوطابع
 ه على طول شواطئ القنطاوي الرملیة الناعمة ثم لعود وسلسلة من الفنادق الممتدة والحانات  والمقاهي

 .للراحهمساءأ الى الفندق الحمامات 

 

برحلة بحريه في احدى بواخر ياسمین الحمامات، تتضمن أنشطه ترفیهیه على  بعد تناول وجبة اإلفطار، القیام:  الیوم الرابع 

 .ثم العوده مساءأ الى الفندق الحمامات للراحهمتن الباخره، 

 

 .يوم حر للتسوق واالستجمام  بعد تناول وجبة اإلفطار،:  الیوم الخامس 

 

مغادرة الفندق في الحمامات والتوجه الى تونس القیام بجوله في شوارع تونس  بعد تناول وجبة اإلفطار،: الیوم السادس 

 .والتعرف على أهم المناطق بكل ما يتضمن من مساجد وأسواق ومقامات وقصور ، ثم الوصول الى الفندق وتوزيع الغرف 

 

توجه لزيارة سیدي بوسعید من أجمل المناطق بتونس من حیث الموقع المطل على بعد تناول وجبة اإلفطار، ال:  عالیوم الساب 

 .البحر والهندسه األندلسیه ، ثم العوده للفندق للراحه

 

  .يوم حر لحین موعد الطائره والعوده ألرض الوطن برعاية هللا بعد تناول وجبة اإلفطار،: الیوم الثامن 

 

 

 

 



 

 

 

 األسعار بالدينار األردني
 

 
 

o  تشملبالدينار األردني االسعار : 

 7 لیالي اقامة في الفندق 

 . تشمل اإلفطار وعشاء 

 تنقالت بباص مكیف حسب البرنامج. 

  مرشد سیاحي مرخص للرحالت المذكوره في البرنامج 

  عمان . –تونس  –تذكرة الطائره عمان 

 

o :االسعار ال تشمل 

  دخولیات االماكن السیاحیة 

 

سعر الشخص  اسم الفندق درجه
 وجهدالمزفي 

طفل  المفره 
 بسرير

طفل بدون 
 سرير

 مالحظات

  AFRICA TUNIS نجوم 5

LEROYAL HAMMAMET  

OR LAICO HOTEL 

 

830 

 

9      955 

 
715 

 
525 

تشمل وجبتين 

 إفطار وعشاء


