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 حيث  اسطنبولاليوم األول : مغادرة مطار الملكه علياء الدولي والتوجه الى 
وتوزيع  دوبنا والتوجه الى الفندقواالستقبال من قبل من الوصول                 

 الغرف والمبيت .

داخل  القيام برحلة سياحية لمدة نصف يوم : بعد تناول وجبة االفطار، نياليوم الثا
 والعوده مساءا الى الفندق للمبيت  ومضيق البسفور يوم حرمدينة 

ت وصبنجه ) القيام برحلة الة جزر األميرا: بعد تناول وجبة االفطار،  ثالثاليوم ال
 .ياري ( وفي المساء العوده الى الفندق للمبيتتاخ

 يوم حر للتسوق : بعد تناول وجبة االفطار، لرابعليوم اا

صبيحه مطار جه الى مغادرة الفندق والتو : بعد تناول وجبة االفطار،  الخامساليوم 
ينة سراييفو جولة في مدوالوصول الى سراييفو بعد القيام باجراءت المطار، القيام ب

 ومن ثم الىنبدأ جولة المدينة أمام مبنى المكتبة المركزية الذي ُيعد رمًزا للمدينة. 
كثر ، وهو تقليد في اإلمبراطورية العثمانية الشارع األ Sebilجسر الالتينية ميدان 

 ، ثم االنتقال الى الفندق وتوزيع الغرف للمبيت شعبية في المدينة في فرهاديا

 جولة المدينة البانورامية هوالقيام ب : بعد تناول وجبة االفطار،  ادسالس اليوم 
 جسر موستار ، رمز المدينة. في قلب نهر نيريتفا الذي بناه المعمار سنان، 

 أيضا والى السير في الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى المدينة القديمة  والمتابعه
 اط الصور من االنتقال إلى لدينا يمكن التق noktadır.turuجسر أجمل بعد 

Blagaj  بتجميع حافالتنا والتوجه نحو  نقوم( اختياري)استراحة غذاء 
Poçitel يقع .Poçitel  في قائمة اليونسكو للتراث العالمي على حدود 

 الفندقاإلمبراطورية العثمانية ، بعد توقف الشاي والقهوة ، سوف ننتقل إلى 
يورو( ،  35الليلي ) Nightk Nightالنضمام إلى برنام  في المساء ، يمكن ال  

 ثم العوده الى الفندق. ترتيبه بشكل إضافي من قبل مرشدناوالذي سيتم 

إلى ترافنيك ، والمعروفة  Viziersانتقل اإلفطار،بعد تناول وجبة  اليوم  السابع  : 
مرة ، وزيارة مدينة باسم المدينة. زيارة قرية أحميك ، وزيارة شوارع ترافنيك المد

عام  300عثمانلي كويس التاريخية وزيارة مدرسة إبراهيم باشا التي تبلغ من العمر 
، بزيارة بالكا فوداي السلطان محمد الفاتح )جوكسو( نأخذ استراحة لتناول الطعام 

بعد الغداء ، وقت حر للتسوق والتسوق في جوكسو وأراضي تكاثر البحيرة. نحن في 
 دينة سراييفو. سوف نذهب إلى الفندق ونقيم في الفندق.طريقنا إلى م

 العوده الى أرض الوطن . سراييفو الى مطار صبيحه ومنهااليوم الثامن : مغادرة 



 

 

 

 

 : األسعار بالدينار األردني
 

 دينار  830.00  سعر الشخص في الغرفه المزدوجه       -

 دينار 1140.00 لشخص في الغرفه المفرده          سعر ا -

 دينار 800.00                             سعر الطفل بسرير -

 دينار 595.00                      سعر الطفل بدون سرير -

 

 البرنامج يشمل:
 HALIFAXنجوم  4ليالي في إسطنبول فندق هالي فاكس  4أقامه  -

  *HILLS OTEL 4ليالي في سراييفو  3أقامه  -

 ييفووجبة اإلفطار في إسطنبول وسرا -

 رحلة مضيق البسفور إسطنبول -

 رحلتين في سراييفو -

 جميع المواصالت -

 تذكرة الطيران عمان / إسطنبول / عمان  -

 تذكرة الطيران إسطنبول / سراييفو / إسطنبول -

 فيزا سراييفو -

 

 يشمل:ال البرنامج 
 شخصيه المصاريف ال –فيزا تركيا للجواز الفلسطيني  –الرحالت االضافيه  –الوجبات االضافيه  -

 

 مالحظه / مع إمكانية تغير المواعيد للرحالت 
 
 


