فهرس رحالت رشق آسيا لعام 8102—8102
ناتيفيتي للسياحة و السفر
رقم
الصفحة

البنامج
اسم ر

عدد
األيام

رقم
الصفحة

البنامج
اسم ر

عدد
األيام

2

ماليزيا ( كوالالمبور & لانجكاوي )

8

23

تايلند  +ماليزيا

02

3

ماليزيا ( كوالالمبور & بينانج )

8

25

بالي  +ماليزيا

8

26

جزر المالديف  +سريلانكا

8

27

جزر المالديف  +ماليزيا

5

31

جزر المالديف  +ماليزيا

9

4

ماليزيا ( و الجزر )

01

5

جزر المالديف

02

7

تايلند ( جزيرة باتايا & بانكوك )

7

9

تايلند ( جزيرة بوكيت & بانكوك )

9

02

تايلند و الحزر

02

04

جزيرة بوكيت منتحعات

6

05

جزيرة بوكيت فلل

6

06

جزيرة بوكيت و بهانج نجا

7

07

سريلانكا ( مع مجموعه )

7

08

سريلانكا ( مع مجموعه )

8

09

سريلانكا ( بسيارة خاصة )

7

21

سريلانكا ( بسيارة خاصة )

8

20

سريلانكا ساحل فقط

6

22

بالي اندونيسيا

8

32
33

ملاحظات عامة
الأتصال بنا

أضغط على رقم الصفحة أعاله للبرنامج الذي ترغبه
نصيحة هامة جدااا لجميع المسافرين لرحالت شهر العسل و العائالت أو رجال األعمال

أحجز مبكرا حتى لو كان سفرك بعد  6شهور لضمان توفر أفضل الفنادق و عروض شركات الطيران

ماليزيا ( كوالالمبور  +جزيرة لانجكاوي )
 8أيام

الفنادق:
كوااللمبور  *5غرفة ديلوكس
جزيرة النجكاوي—شاليه وسط الغابة Berjaya Langkawi
ISTANA -

اليوم األول  :المغادرة
المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى ماليزيا
اليوم الثاني  :كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
والوصول الى كوااللمبور واالستقبال من قبل مندوبنا ،و التوجه الى الفندق واستالم الغرف وفيي الميءاء
المبيت
اليوم الثالث  :رحلة ســـياحية أختيارية في مدينة كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الءاحرة ،حيث تمتزج الحضارة الماليزية القديمة بالحديثة
وزيارة القصور الملكية والمتاحف والمباني الءاحرة في ساحة االستقالل .ومن ثي زييارة ب يل الميصان
المخصصة بالصناعات اليدوية .ومن ث إعطياء ب يل الوقيت لاللتقياض ب يل اليصور الت كاريية بقير بيراج
الباترون الرائ ة .وفي المءاء ال ودة الى الفندق.
اليوم الرابع:رحلة ســـياحية أختيارية الى أعلى مدينة ترفيهية (جنتنج هايالند )
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق ث التوجه بجولة ختيارية الى اعليى مدينية ترفيةيية بال يال جنتنيل و اليص ود اليةيا
بالتلفريك و االستمتاع بالمناظر الخالبة و اتاحة وقت كافي لالستمتاع بمدينة المالهيي و الكازينوهيات و
غيرها من وسائل الترفييه .ال يودة للفنيدق و بياقي الييوم حرللراحية و النيشاضات الفرديية و التيءوق و
المبيت بالفندق
اليوم الخامس :جزيرة النجكاوي
المبيت في جزيرة النجكاوي
اإلفطار في الفندق ,وقت حر لحين موعد المغادرة الى النجكاوي بالطائرة  ,الوصول واالسيتقبال مين قبيل
مندوبنا ،و االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المءاء المبيت .

صالحية السعر من  8112– 9-1لغاية 8112-11-11
السعر للشخص في الغرفة المزدوجة

 598دينار أردني
األسعار تشمل:



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



كتيب باللغه العربية



الأقامة  3ليالي في كوالالمبور



الأقامة  3ليالي في جزيرة لانجكاوي

المبيت في جزيرة النجكاوي



بوفيه الإفطار

اإلفطار في الفندق ,و في المءاء رحلة ختيارية في الجزيرة .

الاستقبال في المطار بواسطة سيارة

اليوم السادس  :رحلة ســـياحية أختيارية في جزيرة النجكاوي
المبيت في جزيرة النجكاوي
اإلفطار فيي الفنيدق ,والقييام بجولية سيياحية ختياريية لزييارة هي ة الجزييرة الجميلية،وباقي الييوم حير
واالستجمام  ،و بالمءاء المبيت بالفندق.
اليوم السابع  :جزيرة النجكاوي رحلة أختيارية كروز بحري مع عشاء باربكيو

اليوم الثامن :المغادرة
المغادرة الى المطار

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  121دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر
الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر الت كرة على
موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ وجدت س ر
قل تءتطي حجزها مباشرة و اعالمنا

الفنادق:
كوااللمبور  *5غرفة ديلوكس
جزيرة بينانج  —*5غرغة ستاندرد DOUBLE TREE HILTON
جزيرة بينانج  —*5سويت مع بركة خاصة Lexis Suite
ISTANA -

ماليزيا ( كوالالمبور  +جزيرة بينانج )
 8أيام
اليوم األول  :المغادرة
المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى ماليزيا
اليوم الثاني  :كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
والوصول الى كوااللمبور واالستقبال من قبل مندوبنا ،و التوجه الى الفندق واستالم الغرف وفي
المءاء المبيت
اليوم الثالث  :رحلة سيييياحية ختيارية في مدينة كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الءاحرة ،حيث تمتزج الحضارة الماليزية القديمية
بالحديثة وزيارة القصور الملكية والمتاحف والمباني الءاحرة في ساحة االسيتيقيالل .ومين ثي
زيارة ب ل المصان المخصصة بالصناعات اليدوية .ومن ث إعطاء ب ل الوقت لاللتقاض ب ل الصيور
الت كارية بقر براج الباترون الرائ ة .وفي المءاء ال ودة الى الفندق.
اليوم الرابع:رحلة ســـياحية أختيارية الى أعلى مدينة ترفيهية (جنتنج هايالند )
المبيت في كوااللمبور

صالحية السعر من  8112– 9-1لغاية 8112-11-11

اإلفطار في الفندق ث التوجه بجولة ختيارية الى اعلى مدينة ترفيةية بال ال جنتنل و الصي يود
اليةا بالتلفريك و االستمتاع بالمناظر الخالبة و اتاحة وقت كافي لالستمتاع بمدينة اليميالهيي و
الكازينوهات و غيرها من وسائل الترفيه .ال ودة للفندق و باقي اليوم حرليليراحية و الينيشياضيات
الفردية و التءوق و المبيت بالفندق

السعر للشخص في الغرفة المزدوجة

 568دينار أردني

اليوم الخامس  :جزيرة بينانج

لألقامة في سويت مع بركة خاصة في بينانج
 Lexis Suiteأضافة مبلغ  58ديناار للشخص

اإلفطار في الفندق ,وقت حر لحين موعد المغادرة الى جزيرة بينانج بالطائرة الوصول واالستقبيال
من قبل مندوبنا ،و االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المءاء المبيت .

األسعار تشمل:

المبيت في جزيرة بينانج



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



كتيب باللغه العربية



الأقامة  3ليالي في كوالالمبور



الأقامة  3ليالي في جزيرة بينانج



بوفيه الإفطار

اليوم الثامن :المغادرة



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

المغادرة الى المطار

الاستقبال في المطار بواسطة سيارة

اليوم الءادس  :جزيرة بينانج
المبيت في جزيرة بينانج
اإلفطار في الفندق ,والقيام بجولة سياحية ختيارية لزيارة ه ة الجزيرة الجميلة،وباقي اليوم حير
واالستجمام  ،و بالمءاء المبيت بالفندق.
اليوم الءاب  :جزيرة بينانج

رحلة خاصة ختيارية لل رسان جزيرة القرود

المبيت في جزيرة بينانج
اإلفطار في الفندق ,و في المءاء رحلة ختيارية في الجزيرة .

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  121دينار ل ا يرجى عدم األحراج
تم
تسعي تذكرة ر
ر

ماليزيا و الجزر  01أيام
اليوم األول  :المغادرة

الفنادق:
كوااللمبور  *5غرفة ديلوكس
جزيرة النجكاوي—شاليه وسط الغابة Berjaya Langkawi
جزيرة بينانج — مطلة عىل البحر Holiday Inn resort

المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى ماليزيا

ISTANA -

اليوم الثاني  :كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
والوصول الى كوااللمبور واالستقبال من قبل مندوبنا ،و التوجيه اليى الفنيدق واسيتالم الغيرف وفيي الميءاء
المبيت
اليوم الثالث  :رحلة سيييياحية ختيارية في مدينة كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الءاحرة ،حيث تميتزج الحيضارة الماليزيية القديمية بالحديثية
وزيارة القصور الملكية والمتاحف والمباني اليءاحرة فيي سياحة االسيتقالل .ومين ثي زييارة ب يل الميصان
المخصصة بالصناعات اليدوية .ومن ث إعطاء ب ل الوقت لاللتقاض ب ل الصور الت كاريية بقير بيراج البياترون
الرائ ة .وفي المءاء ال ودة الى الفندق.
اليوم الراب  :رحلة سيييياحية ختيارية الى على مدينة ترفيةية (جنتنج هايالند
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق ث التوجه بجولة ختيارية الى اعلى مدينة ترفيةية بال ال جنتنل و الص ود اليةا بالتلفريك
و االستمتاع بالمناظر الخالبة و اتاحة وقت كافي لالسيتمتاع بمدينية المالهيي و الكازينوهيات و غيرهيا مين
وسائل الترفيه .ال ودة للفندق و باقي اليوم حرللراحة و النشاضات الفردية و التءوق و المبيت بالفندق

اليوم الخامس:

رحلة سيييياحية ختيارية الى مدينة األل ا

المائية

المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق ث التوجيه بجولية ختياريية اليى مدينية األل يا
حرللراحة و النشاضات الفردية و التءوق و المبيت بالفندق

المائيية .ال يودة للفنيدق و بياقي الييوم

السعر للشخص في الغرفة المزدوجة

 998دينار أردني

اليوم الءادس :جزيرة النجكاوي
المبيت في جزيرة النجكاوي
اإلفطار في الفندق ,وقت حر لحين موعد المغادرة اليى النجكياوي بالطيائرة  ,الوصيول واالسيتقبال مين قبيل
مندوبنا ،و االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المءاء المبيت .
اليوم الءاب

 :رحلة سيييياحية ختيارية في جزيرة النجكاوي

المبيت في جزيرة النجكاوي
اإلفطار في الفندق ,والقيام بجولة سياحية ختيارية لزيارة ه ة الجزيرة الجميلة،وباقي اليوم حر واالستجمام
 ،و بالمءاء المبيت بالفندق.
اليوم الثامن  :جزيرة بينانج
المبيت في جزيرة بينانج
اإلفطار في الفندق ,وقت حر لحين موعد المغادرة الى جزيرة بينانج بالقيار
مندوبنا ،و االنتقال الى الفندق واستالم الغرف وفي المءاء المبيت .
اليوم التاس

الوصيول واالسيتقبال مين قبيل

 :جزيرة بينانج

المبيت في جزيرة بينانج
اإلفطار في الفندق ,والقيام بجولة سياحية ختيارية لزيارة ه ة الجزيرة الجميلة،وباقي اليوم حر واالستجمام
 ،و بالمءاء المبيت بالفندق.
اليوم ال اشر :المغادرة

المغادرة الى المطار
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لألقامة في سويت م بركة خاصة في بينانج ضافة مبلل
 95دينار للشخص

األسعار تشمل:



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



كتيب باللغه العربية



الأقامة  3ليالي في كوالالمبور



الأقامة  2ليالي في جزيرة بينانج



الأقامة  2ليالي في جزيرة لانجكاوي



بوفيه الإفطار



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

الاستقبال في المطار بواسطة سيارة
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  121دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر

ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو بأمكانك
التأكد من س ر الت كرة على موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ
وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و اعالمنا

جزر المالديف
 أيام7

للشخص في الغرفة المزدوجة

ليال يف جزر المالديف
 ي5
From 1 sep till 11 oct 8112
1895 JD
أفطار مع عشاء

اسم الفندق
Paradise Island 5*
Superior Bungalow

شاليه على الشاطيء

لمشاهده الشاليه بالكامل لضغط على الرابط التالي

http://www.paradise-islandmaldives.com/rooms/Superior-beach-bungalow.html

From 1 sep till 11 oct 8112
0571 JD
أفطار مع عشاء

Amaya Kuda Rah 5*
OVER WATER VILLA

فيال فوق الماء مع بركة صغيرة

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي

https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/accommodation/water-villa.html

From 1 sep till 11 oct 8112

579 JD
أفطار

Velana Beach Maafushi 4*
Deluxe room

غرفة ديلوكس

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي

http://velanahotels.com/gallery/

أ

جزر المالديف
 7أيام
اسم الفندق

للشخص في الغرفة المزدوجة

ليال يف جزر المالديف
 5ي
*Anantara Veli 5
WATER BUNGALLOW SUPERIOR

شاليه فوق الماء

From 1 sep till 11 Sep 8112
0281 JD
أفطار مع عشاء

From 1 Oct till 88 Dec 8112
0281 JD

لمشاهده الشاليه بالكامل لضغط على الرابط التالي

https://www.anantara.com/en/veli-maldives/rooms/accommodation/superior-over-water-bungalow

اسم الفندق
*Kandima 5
Sky Studio

شاليه على الشاطيء
أفطار  +غداء  +عشاء

للشخص في الغرفة المزدوجة
 9ليالي
From 1 sep till 11 Sep 8112
0727 JD
From 1 Oct till 11 Oct 8112
0287 JD

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي
http://kandima.com/index.php/en/studios-villas#studios

اسم الفندق
*Kurumba 5
Deluxe Pool Villa

فيال ديلوكس مع بركة خاصة غير مكشوفة
أفطار

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي
http://kandima.com/index.php/en/studios-villas#studios

للشخص في الغرفة المزدوجة
 9ليالي
From 1 sep till 11 Oct 8112
8071 JD

تايلند
جزيرة باتايا و بانكوك
 9أيام مع الرحلات
اليوم الثاني  :مدينة بانكوك الساحرة
المبيت في بانكوك
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة المقرر وباقي الييوم حر.
اليوم الثالث  :رحلة سياحية الى المعابد مع غداء
المبيت في بانكوك
اإلفطار في الفندق  ،و من ث
الفندق و باقي اليوم حر

القيام برحلة سياحية لزيارة م بدين من ه

الم ابد في تايلند و من ث تناول وجبة الغداء و ال ودة الى

اليوم الرابع  :رحلة سياحية الى األسواق العائمة مع غداء
المبيت في بانكوك
اإلفطار في الفندق  ،و من ث القيام برحلة سياحية الى األسواق ال ائمة الرائ ة و من ث
وجبة الغداء و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

التوجه الى مزرعه التماسيح و من ث تناول

اليوم الخامس  :جزيرة باتايا الساحرة  +حضور عرض مسائي
المبيت في جزيرة باتايا
اإلفطار في الفندق  ،و من ث
فلكلوري

التوجه بءيارة خاصة الى جزيرة باتايا  ,الوصول و التوجه الى الفندق  .و في المءاء حضور عرض

اليوم السادس  :جزيرة باتايا الساحرة /رحلة سياحية في الجزيرة مع غداء
المبيت في جزيرة باتايا
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

القيام برحلة سياحية في الجزيرة و تناول وجبة الغداء  ,باقي اليوم حر للنشاضات الفردية

اليوم السابع  :جزيرة باتايا الساحرة
المبيت في جزيرة باتايا
اإلفطار في الفندق ،و باقي اليوم حر للنشاضات الفردية و ترتيب رحلة على حءا

المءافر

اليوم الثامن  :جزيرة باتايا الساحرة
المبيت في جزيرة باتايا
اإلفطار في الفندق ،و باقي اليوم حر للنشاضات الفردية و ترتيب رحلة على حءا
اليوم التاسع  :المغادرة
اإلفطار في الفندق ،و بافي اليوح حر لحين موعد المغادرة الى المطار

المءافر

ليال يف بانكوك
 3ي

ليال يف جزيرة باتايا
 4ي

السعر للشخص
في الغرفة
المزدوجة

*Solitaire Bangkok Sukhumvit 00/ 4

Travelodge Pattaya 3* Deluxe

From 1sep – 31 Oct

Grand Superior Room

Standard Room

غرفة سوبريور

غرفة ستاندر

أفطار

أفطار

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://solitairebangkok.com/

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.travelodgehotels.asia/travelodge/
thailand/pattaya

From 1sep – 31 Oct

*The Landmark Bangkok 4

*Avani Pattaya 5

Premium Room

Avani Garden View

غرفة بريميوم

غرفة ستاندر

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي

https://www.landmarkbangkok.com/



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية



جميع المواصلات بواسطة سيارة خاصة



دليل سياحي باللغة الإنجليزية



الأقامة  4ليالي في جزيرة باتايا



الأقامة  3ليالي في بانكوك



 558دينار أردني

بوفيه الإفطار



جميع الرحلات المذكورة في البرنامج



جميع الضرائب

 5888دينار أردني

https://www.minorhotels.com/en/
avani/pattaya

مواعيد الرحالت :يوميا
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  081دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على
لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر
الت كرة على موق شركة ا لطيران
األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي
حجزها مباشرة و اعالمنا

تايلند
جزيرة بوكيت و بانكوك
 9أيام
اليوم األول  :المغادرة
التواجد في مطار الملكة علياء الدولي للءفر الى تايالند
اليوم الثاني  :جزيرة بوكيت الساحرة
المبيت في جزيرة بوكيت فيال أو سويت مع بركة خاصة
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى المنتج بءيارة خاصة وباقي الييوم حر.
اليوم الثالث  :رحلة سياحية في الجزيرة
المبيت في جزيرة بوكيت فيال أو سويت مع بركة خاصة
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

القيام برحلة سياحية في الجزيرة و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اليوم الرابع  :رحلة سياحية أختيارية مع عشاء فانتازيا
المبيت في جزيرة بوكيت فيال أو سويت مع بركة خاصة
اإلفطار في الفندق  ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية لحضور عرض فانتازيا م عشاء و ال ودة الى الفندق
و باقي اليوم حر
اليوم الخامس  :رحلة سياحية أختيارية جزيرة جيمس بوند
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق ،و من ث

وقت حر و ترتيب رحلة سياحية الى جزيرة جيمس بوند و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اليوم السادس  :جزيرة بوكيت
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام .
اليوم السابع  :جزيرة بوكيت
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام .
اليوم الثامن  :جزيرة بوكيت
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام .
اليوم التاسع  :المغادرة
اإلفطار في الفندق ،و بافي اليوح حر لحين موعد المغادرة الى المطار

ليال يف بوكيت
 3ي

ليال يف بوكيت
 4ي

السعر للشخص
في الغرفة
المزدوجة

*Wyndham Gramd Kalim Bay 5

Sea Sun Resort 4* deluxe

From 1sep – 31 Oct

Ocean Pool Suite

Deluxe Room

 968دينار أردني

سويت مع بركة مطل على البحر

غرفة ديلوكس

لمشاهده السويت بالكامل لضغط على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي

https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites

http://seasunsandresort.com/seasunsand-deluxe-sea-view.html

*Wyndham Gramd Kalim Bay 5

Thavorn Beach Village 4* Super deluxe

Ocean Pool Suite

Deluxe Room

سويت مع بركة مطل على البحر

غرفة ديلوكس

لمشاهده السويت بالكامل لضغط على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي

https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites

From 1sep – 31 Oct

 998دينار أردني

http://www.thavornbeachvillage.com/

*Amatara Welness resort & Spa 5

Thavorn Beach Village 4* Super deluxe

Pool Pavilion

Hill side with Ja Room

فيال مع بركة خاصة

غرفة مع جاكوزي

رحلة سياحية يف الجزيرة  +واي فاي مجانا  +مساج لمرة
رومانس لمرة واحدة خالل األقامة يف
واحدة  +عشاء
ي
الفيال

لمشاهده السويت بالكامل لضغط على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي

https://www.amataraphuket.com/rooms-suites/ocean-pavilion/

http://www.thavornbeachvillage.com/

From 1sep – 31 Oct

 5228دينار أردني

ليال يف بوكيت
 3ي

ليال يف بوكيت
 4ي

*Sala Phuket resort & Spa 5

*Ayara Kamala Resort and Spa 9

Sala Pool Villa

Deluxe Sea view

فيال مع بركة خاصة

مطلة على البحر ديلوكس

السعر
للشخص في
الغرفة
المزدوجة
From 1sep – 31
Oct

5298

دينار أردني

رحلة سياحية يف الجزيرة  +واي فاي مجانا  +مساج لمرة
رومانس لمرة واحدة خالل األقامة يف الفيال
واحدة  +عشاء
ي

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.salahospitality.com/phuket/stay/sala-pool-villa/



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



دليل سياحي باللغة الإنجليزية



الأقامة  7ليالي في جزيرة بوكيت



بوفيه الإفطار



جميع الرحلات المذكورة في البرنامج



جميع الضرائب



التنقل بين الفيلا و المنتجغ

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
http://www.ayarakamalaresort.com/deluxe-ocean-view.htm

مواعيد الرحالت :يوميا
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  515دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على
لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر الت كرة
على موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ
وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اعالمنا

تايلند و الحزر
 02يوم
اليوم األول  :مدينة بانكوك الساحرة
المغادرة للتوجه الى تايلند
اليوم الثاني  :مدينة بانكوك الساحرة
المبيت في بانكوك

الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة المقرر وباقي الييوم حر.
اليوم الثالث  :رحلة سياحية الى المعابد مع غداء
المبيت في بانكوك
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

القيام برحلة سياحية لزيارة م بدين من ه

الم ابد في تايلند و من ث تناول وجبة الغداء و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اليوم الرابع  :رحلة سياحية الى األسواق العائمة مع غداء
المبيت في بانكوك
اإلفطار في الفندق  ،و من ث
باقي اليوم حر

القيام برحلة سياحية الى األسواق ال ائمة الرائ ة و من ث

التوجه الى مزرعه التماسيح و من ث تناول وجبة الغداء و ال ودة الى الفندق و

اليوم الخامس  :جزيرة باتايا الساحرة  +حضور عرض مسائي
المبيت في جزيرة باتايا

اإلفطار في الفندق ،و من ث التوجه بءيارة خاصة الى جزيرة باتايا  ,الوصول و التوجه الى الفندق  .و في المءاء حضور عرض فلكلوري
اليوم السادس  :جزيرة باتايا الساحرة /رحلة سياحية في الجزيرة
المبيت في جزيرة باتايا
اإلفطار في الفندق ،و من ث

القيام برحلة سياحية في الجزيرة  ,باقي اليوم حر للنشاضات الفردية

اليوم السابع  :جزيرة باتايا الساحرة
المبيت في جزيرة باتايا
اإلفطار في الفندق ،و بافي اليوم حر للنشاضات الفردية و الءباحة
اليوم الثامن  :جزيرة بوكيت الساحرة
المبيت في جزيرة بوكيت

اإلفطار في الفندق ،و من ث التوجه الى المطار بءيارة خاصة للطيران الى جزيرة بوكيت  ,الوصول و التوجه الى الفندق
اليوم التاسع  :رحلة سياحية الى جزيرة جيمس بوند مع غداء
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

القيام برحلة سياحية الى جزيرة جيمس بوند و من ث تناول وجبة الغداء و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اليوم العاشر  :جزيرة بوكيت الساحرة
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق ،و باقي اليوم حر للنشاضات الفردية
اليوم الحادي عشر  :رحلة سياحية مع عشاء فانتازيا
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية لحضور عرض فانتازيا م عشاء و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم

اليوم الثاني عشر  :المغادرة
اإلفطار في الفندق ،و بافي اليوح حر لحين موعد المغادرة الى المطار

ليال يف بانكوك
 3ي

ليال يف جزيرة باتايا
 3ي

ليال يف جزيرة بوكيت
 4ي

*Anantara Bangkok Sathorn 5

*Avani Pattaya 5

*Grand Mercure Patong 5

Premier Room

Avani Garden View

Superior room

غرفة بريميوم

غرفة أفاني

غرفة سوبريور

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط
على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على
الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على
الرابط التالي

https://www.minorhotels.com/en/avani/
pattaya

http://grandmercurephuketpatong.com/

https://www.anantara.com/en/
sathorn-bangkok



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية  +الداخلية



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



دليل سياحي باللغة الإنجليزية



الأقامة  3ليالي في بانكوك



الأقامة  3ليالي في جزيرة باتايا



الأقامة  4ليالي في جزيرة بوكيت



بوفيه الإفطار



جميع الرحلات المذكورة في البرنامج



جميع الضرائب

السعر للشخص
في الغرفة
المزدوجة
From 0sep – 31 Oct

5228

دينار أردني

مواعيد الرحالت :يوميا
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  515دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على
لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر الت كرة
على موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ
وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اعالمنا

للشخص يف
الغرفة المزدوجة
تايلند  -جزيرة بوكيت الساحلية
 6أيام منتجع

ليال يف جزيرة بوكيت
 4ي
*Sea Sun Sand resort 4

From 0 Sep – 31 Oct 8102

281 JOD

DE LUXE - SEA VIEW ROOM
مطلة عىل البحر ديلوكس
http://seasunsandresort.com/

اليوم األول  :المغادرة
مغادرة المطار للتوجه الى تايلند

*Thavorn Beach Village and Spa 4

اليوم الثاني  :جزيرة بوكيت الساحرة
المبيت في جزيرة بوكيت
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى المنتج
الييوم حر.

الفنادق

0 Oct – 31 Oct 8102

COTTAGE - BEACH

251 JOD

http://www.thavornbeachvillage.com /

From 0 Sep – 31 Oct 8102

Kee Resort and Spa 4* deluxe

بءيارة خاصة وباقي
265 JOD

Plaza Room

اليوم الثالث  :رحلة سياحية في الجزيرة

http://
www.thavornbeachvillage.com/

اإلفطار في الفندق ،و من ث القيام برحلة سياحية في الجزيرة و
ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

Le Meridien Phuket Beach
*Resort 9

المبيت في جزيرة بوكيت

ديلوكس
اليوم الرابع  :رحلة سياحية أختيارية مع عشاء فانتازيا
المبيت في جزيرة بوكيت

From 0 Sep – 31 Oct 8102

241 JOD

اإلفطار في الفندق ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة
سياحية لحضور عرض فانتازيا م عشاء و ال ودة الى الفندق و
باقي اليوم حر
اليوم الخامس  :رحلة سـياحية أختياريـة جزيـرة جيمـس
بوند

From 0 Sep – 31 Oct 8102

DELUXE OCEAN FACING VILLA -

282 JOD

فيال مطلة على البحر
https://www.centarahotelsresorts.com/
centara/cvp/

اإلفطار في الفندق ،و من ث وقت حر و ترتيب رحلة سياحية الى
جزيرة جيمس بوند و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اإلفطار في الفندق وقت حر لحين ال ودة الى رض

Movenpick Resort and Spa
*Karon Beach 9
From 0 Sep – 31 Oct 8102

271 JOD




المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



الأقامة  4ليالي في منتجع



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

*Malisa Villa Suites 9
From 0 Sep – 31 Oct 8102

Pool Villa

0151 JOD

فيال مع بركة خاصة
http://www.malisavillas.com/

From 0 Sep – 31 Oct 8102

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  511دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر

ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر الت كرة
على موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اعالمنا

Superior Room
?https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/phuket/resort-phuket-karon-beach/overview/
utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=Glocal+phuket-karon

أفطار & عشاء

األسعار تشمل:
تذكرة الطيران

https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd-lemeridien-phuket-beach-resort/?scid=bb1a129a-fec1-0d19a855-50ba595febe8

*Centara Villas Phuket 4

المبيت في جزيرة بوكيت

اليوم السادس  :المغادرة

DELUXE ROOM

222 JOD

Ayara Kamala Resort and Spa
*9
DE LUXE - SEA VIEW

مطلة عىل البحر ديلوكس
http://www.ayarakamalaresort.com/

تايلند  -جزيرة بوكيت الساحلية
 6أيام مع بركة خاصة
اليوم األول  :المغادرة

للشخص يف الغرفة
المزدوجة

مغادرة المطار للتوجه الى تايلند
اليوم الثاني  :جزيرة بوكيت الساحرة

يف فيال مع بركة خاصة

المبيت في جزيرة بوكيت
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى المنتج
الييوم حر.

Wyndham Grand Kalim

بءيارة خاصة وباقي

اليوم الثالث  :رحلة سياحية في الجزيرة

From 0 May – 31 Oct 8102

5*Deluxe

245 JOD

سويت مع بركة خاصة
Ocean Pool Suite

المبيت في جزيرة بوكيت

https://
www.wyndhamgrandphuket.co
m/
& Amatara Wellness Resort
Spa Phuket

اإلفطار في الفندق ،و من ث القيام برحلة سياحية في الجزيرة و
ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر
اليوم الرابع  :رحلة سياحية أختيارية مع عشاء فانتازيا
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة
سياحية لحضور عرض فانتازيا م عشاء و ال ودة الى الفندق و
باقي اليوم حر

From 0 May – 31 Oct 8102

0145 JOD

اإلفطار في الفندق ،و من ث وقت حر و ترتيب رحلة سياحية الى
جزيرة جيمس بوند و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

األسعار تشمل:



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



الأقامة  4ليالي مع بركة خاصة غير مكشوفه من احد



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

From 0 May – 31 Oct 8102

0805 JOD

ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر الت كرة
على موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اعالمنا

5*Deluxe
فيال مع بركة خاصة
Banyan Lagoon Pool Villa

السعر ال يشمل األقامة بين فترة 6-1
اوكتوبر

https://www.banyantree.com/
en/thailand/phuket

From 0 Sep – 30 Sep 8102

Mai Khao Dream Phuket

0075 JOD

5*Deluxe

From 0 Oct – 31 Oct 8102

0801 JOD

فيال مع بركة خاصة
One-Bedroom Pool Villa
https://maikhaodream.com/
Sala Phuket Resort

From 0 May – 31 Oct 8102
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  511دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر

فيال مع بركة خاصة

https://
www.amataraphuket.com
Banyan Tree Phuket

اليوم السادس  :المغادرة
اإلفطار في الفندق وقت حر لحين ال ودة الى رض

5*Deluxe

Pool Pavilion

اليوم الخامس  :رحلة سـياحية أختياريـة جزيـرة جيمـس
بوند
المبيت في جزيرة بوكيت

الفنادق
ليال يف جزيرة بوكيت
 4ي

0145 JOD

5*Deluxe
فيال مع بركة خاصة
Sala Pool Villa
http://www.salaphuket.com

تايلند  -بوكيت و بهانح نجا
 7أيام
اليوم األول  :جزيرة بوكيت الساحرة

األسعار تشمل:

مغادرة المطار للتوجه الى تايلند



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



وجبة عشاء رومانسية في بهانج نجا

اليوم الثالث  :رحلة سياحية في الجزيرة



عقد من الأزهار وقت الوصول

المبيت في جزيرة بوكيت غرفة ديلوكس مطلة على البحر



رحلة سياحية في جزيرة بوكيت



رحلة فانتازيا في بوكيت مع عشاء



التنقل بالقارب بين بوكيت و بهانج نجا



الأقامة  3ليالي في جزيرة بوكيت



الأقامة  2ليالي مع بركة خاصة مطلة على البحر في
بهانج نجا



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

اليوم الثاني  :جزيرة بوكيت الساحرة
المبيت في جزيرة بوكيت غرفة ديلوكس مطلة على البحر
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة المقرر وباقي الييوم حر.

اإلفطار في الفندق ،و من ث
الفندق و باقي اليوم حر

القيام برحلة سياحية في الجزيرة و ال ودة الى

اليوم الرابع  :رحلة سياحية مع عشاء فانتازيا
المبيت في جزيرة بوكيت غرفة ديلوكس مطلة على البحر
اإلفطار في الفندق ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية
لحضور عرض فانتازيا م عشاء و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر
اليوم الخامس  :جزيرة بهانج بي الساحرة

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  511دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر

المبيت في جزيرة بةانج نجا فيال م بركة خاصة مطلة على البحر
اإلفطار في الفندق  ،و من ث التوجه للميناء لألنتقال الى جزيرة بي بي  ,الوصول
و باقي اليوم حر للنشاضات الفردية

ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد
من س ر الت كرة على موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ وجدت س ر
قل تءتطي حجزها مباشرة و اعالمنا

اليوم السادس  :جزيرة بهانج بي الساحرة /عشاء في المنتجع
المبيت في جزيرة بةانج نجا فيال م بركة خاصة مطلة على البحر
اإلفطار في الفندق ،و باقي اليوم حر للنشاضات الفردية و في المءاء عشاء
اليوم السابع  :المغادرة

الفنادق
للشخص يف الغرفة
المزدوجة

ليال يف جزيرة بوكيت
 3ي

ليال يف بهانج نجا
 8ي

يف غرفة ديلوكس مطلة عىل البحر

يف فيال مع بركة خاصة

مطلة عىل البحر ديلوكس

فيال مع بركة خاصة

*Le Meridien Phuket 5

From 0 Sep – 31 Oct 8102

*Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa 5

0025 JOD

Deluxe Ocean View

Ocean View Pool villa

https://www.marriott.com/hotels/travel/
?hktmd-le-meridien-phuket-beach-resort/

http://www.santhiya.com/kohyaoyai/

سريلانكا
 7أيام مع الرحلات
اليوم األول  :مغادرة مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى سيريالنكا .
اليوم الثاني  :نوجمبو الساحلية
المبيت في نوجمبو
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق المقرر بءيارة خاصة المقرر وباقي
الييوم حر والمبيت في نوجمبو .
اليوم الثالث  :رحلة سياحية الى محمية الفيلة



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية



المواصلات ضمن مجموعه سياحية في سريلانكا



جميع الرحلات مع دليل في سريلانكا



الأقامة  5ليالي في سريلانكا مع وجبة الأفطار



جميع الضرائب

المبيت في دامبوال
اإلفطار في الفندق ،واالنطالق الى دامبوال الءاحلية عن ضريق بانويال 
لالستمتاع بمشاهدة اكبر محمية للفيلة في سيريالنكا واخ صور ت كارية م
مواعيد الرحالت :يوميا
الفيلة والجلوس في احد المطاع المطلة على النةر ومشاهدة الفيلة في النةر
في المءاء زيارة م بد الكةف و ال ودة الى الفندق .
*** مالحظة هامة جدا
بوفيه الإفطار

اليوم الرابع  :رحلة سياحية حدائق البهارات+عرض فلكلوري

الطيان للشخص  891دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو
بأمكانك التأكد من س ر الت كرة على موق شركة ا لطيران
األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اعالمنا

اإلفطار في الفندق ،و من ث التوجه الى كاندي وزيارة حدائق البةارات الشةيرة
والوصول الى فندق كاندي وفي المءاء رحلة في مدينة كاندي م حضور عرض
فلكلوري من ث ال ودة الى الفندق .

**األثاامة يف الفنادق أدناه عىل حسب توفرها و ليست من أختيار المسافر

المبيت في كاندي

اليوم الخامس  :كاندي-الساحل الجنوبي
المبيت في الءاحل الجنوبي
اإلفطار في الفندق ،من ث

التوجه الى الءاحل الجنوبي وباقي اليوم حر لالستجمام والمبيت .

اليوم السادس  :كولمبو/رحلة سياحية
المبيت في كولمبو
اإلفطار في الفندق  ،و من ث
والتءوق ث ال ودة الى الفندق

التوجه الى كولمبو ث

ال ها

في رحلة سياحية في كولمبو لمشاهدة اجمل المباني والمناضق

اليوم السابع  :المغادرة
اإلفطار في الفندق ،من ث

للشخص في
الغرفة المزدوجة

From 0 Sep – 31 Oct 8102

668 JD

التوجه الى المطار لل ودة الى ارض الوضن

نوجمبو
 5ليلة

دامبوال
الساحلية
 5ليلة

الفنادق
كاندي
 5ليلة

الساحل
الجنوبي
 5ليلة

كولمبو
 5ليلة

*Jetwing Beach 5

*Jetwing lake 5

Earl’s Regency

*Heritance Ahungalla 5

*Galadari Hotel 5

*Jetwing Blue 5

*Aliya Resort 5

The grand
*kandyan 5

*Turtaa Kalutara 5

*Hilton 5

*Jetwing Lagoon 5

the Golden
*Crown 5

Movenpick Colombo
*5

سريلانكا
 8أيام مع الرحلات
اليوم األول  :المغادرة



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية

المبيت في كولمبو



المواصلات ضمن مجموعه سياحية في سريلانكا

وصول مطار بانداراناكي الدولي (سريالنكا) األستقبال من قبل مندوبنا ومن ث ال ها برحلة
سياحية في كولمبو لمشاهدة جمل المباني و المناضق و التءوق ث ال ودة الى الفندق .



جميع الرحلات مع دليل في سريلانكا



الأقامة  6ليالي في سريلانكا مع وجبة الأفطار



جميع الضرائب

مغادرة المطار للتوجه الى سريالنكا
اليوم الثاني  :كولمبو  /رحلة سياحية في كولمبو

اليوم الثالث  :دامبوال  /رحلة سياحية الى محمية الفيلة
المبيت في دامبوال
األفطار في الفندق و ومن ث ال ها برحلة الى دامبوال عن ضريق بانويال لالستمتاع بمشاهدة
اكبر محمية للفيلة في سريالنكا و اعطاء وقت ألخ الصور الت كارية م الفيلة والجلوس في احد
المطاع المطلة على النةر ومشاهدة الفيلة وهي تءبح في النةر  .في المءاء ال ها الى
م بد الكةف ث ال ودة الى الفندق للمبيت



بوفيه الإفطار

مواعيد الرحالت :يوميا

اإلفطار في الفندق ،و األنطالق الى كاندي و زيارة حدائق البةارات الشةيرة و الفريدة  ،وال ودة
الى الفندق و في المءاء رحلة في مدينة كاندي م حضور عرض فلكلوري المبيت في كاندي

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  891دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو
بأمكانك التأكد من س ر الت كرة على موق شركة ا لطيران
األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اعالمنا

اليوم الخامس  :رحلة سياحية الى شةر مزارع الشاي ( ن وارايليا

**األثاامة يف الفنادق أدناه عىل حسب توفرها و ليست من أختيار المسافر

اليوم الرابع  :رحلة ســـياحية الى حدائق البهارات الشهيرة  +عر ض فلكل وري
المبيت في كاندي

المبيت في نوارايليا
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

التوجه الى نوارايليا و زيارة مصات الشاي و في المءاء رحلة سياحية في نوارايليا وال ودة الى الفندق للمبيت

اليوم السادس  :الساحل الجنوبي

 /أهونجاال الساحلية أو كالوتارا الساحلية

المبيت في الءاحل الجنوبي هونجاال الءاحلية و كالوتارا الءاحلية
اإلفطار في الفندق ،و من ث

التوجه الى الءاحل الجنوبي ( .رحلة اختيارية على خءا

المشترك الى جال )

اليوم السابع  :الساحل الجنوبي  /أهونجاال الساحلية أو كالوتارا الساحلية
المبيت في الءاحل الجنوبي هونجاال الءاحلية و كالوتارا الءاحلية
اإلفطار في الفندق ،يوم حر للنشاضات الفردية

اليوم الثامن  :المغادرة
اإلفطار في الفندق و من ث

وقت حر لحين موعد المغادرة الى المطار

للشخص في الغرفة
المزدوجة

0 Sep– 31 Oct 8102

JOD 625

اسماء الفنادق
كولمبو
 5ليلة

*Galadari Hotel 5

دامبوال الساحلية
 5ليلة

*Jetwing lake 5

كاندي
 5ليلة

*Earl’s Regency 5

*Hilton 5
*Aliya Resort 5
Movenpick Colombo
*5

The grand kandyan
*5
the Golden Crown

نوارايليا
 5ليلة

Depend on
availability

الجنوب
الساحل
ري
 2ليلتان
Heritance
*Ahungalla 5
Turtaa Kalutara
*5

سريلانكا
 7أيام مع الرحلات
اليوم األول  :مغادرة مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى سيريالنكا .



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية



المواصلات بواسطة سيارة خاصة في سريلانكا



جميع الرحلات مع دليل في سريلانكا

اليوم الثالث  :رحلة سياحية الى حدائق بارادينيا +عرض فلكلوري



الأقامة  6ليالي في سريلانكا مع وجبة الأفطار

المبيت في كاندي



جميع الضرائب

اليوم الثاني  :كاندي
المبيت في كاندي
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة والمبيت في الفندق .

اإلفطار في الفندق ،واالنطالق الى حدائق بارادينيا الشةيرد باالشجار الم مرة واالزهار
الفريدة وفي المءاء جولة سياحية في كاندي وعرض فلكلوري وال ودة الى الفندق 
للمبيت .

اليوم الرابع :كالوتارا الساحلية  -رحلة محمية الفيلة

بوفيه الإفطار
جميع الضرائب

مواعيد الرحالت :يوميا

المبيت في كالوتارا الءاحلية

*** مالحظة هامة جدا
اإلفطار في الفندق ،و من ث التوجه الى كالوتارا الءاحلية عن ضريق بانويال لالستمتاع
الطيان للشخص  891دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
بمشاهدة اكبر محمية فيلة في سيريالنكا واخ صور ت كارية ث ال ودة الى الفندق
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو
للمبيت .
بأمكانك التأكد من س ر الت كرة على موق شركة ا لطيران
األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اليوم الخامس  :رحلة سياحية في جال -رحلة سفاري بالقارب
اعالمنا

المبيت في كالوتارا الءاحلية

اإلفطار في الفندق ،ث التوجه الى جال  ,في الطريق القيام برحلة سفاري بالقار في
نةر مادو ث الوصول الى جال  ,في المءاء ال ها في رحلة سياحية في مدينة جال  ,وال ودة الى الفندق للمبيت .
اليوم السادس  :رحلة سياحية في كولمبو
المبيت في كولمبو
اإلفطار في الفندق  ،و من ث
ال ودة الى الفندق للمبيت .

التوجه الى كولمبو ث

ال ها

في رحلة سياحية في كولمبو لمشاهدة اجمل المباني والمناضق والتءوق ث

اليوم السابع  :المغادرة .
االفطار في الفندق ث

التوجه الى المطار لل ودة الى ارض الوضن

الفنادق
للشخص يف الغرفة
المزدوجة
0 Sep – 31 Oct 8102

625 JOD

كاندي

كالوتارا الساحلية

كولمبو

 8ليلتان

 8ليلتان

 0ليلة

*Earl’s Regency 5

THURYA 4* Deluxe

*Movenpic 5

غرفة ديلوكس

غرفة مطلة على البحر

https://www.aitkenspencehotels.com/
earlsregency/

https://www.turyaahotels.com/
kalutara/

غرفة سوبريور
https://www.movenpick.com/en/asia/sri-lanka/
?colombo/movenpick-hotel-colombo/overview/
utm_source=google&utm_medium=local&utm_cam
paign=Glocal+colombo

سريلانكا
 8أيام مع الرحلات
اليوم األول  :مغادرة مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى سيريالنكا .



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية



المواصلات بواسطة سيارة خاصة في سريلانكا



جميع الرحلات مع دليل في سريلانكا

اليوم الثالث  :رحلة سياحية الى حدائق بارادينيا +عرض فلكلوري



الأقامة  6ليالي في سريلانكا مع وجبة الأفطار

المبيت في كاندي



جميع الضرائب

اليوم الثاني  :كاندي
المبيت في كاندي
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة والمبيت في الفندق .

اإلفطار في الفندق ،واالنطالق الى حدائق بارادينيا الشةيرد باالشجار الم مرة واالزهار
الفريدة وفي المءاء جولة سياحية في كاندي وعرض فلكلوري وال ودة الى الفندق 
للمبيت .

اليوم الرابع :كالوتارا الساحلية  -رحلة محمية الفيلة

بوفيه الإفطار
جميع الضرائب

مواعيد الرحالت :يوميا

المبيت في كالوتارا الءاحلية

*** مالحظة هامة جدا
اإلفطار في الفندق ،و من ث التوجه الى كالوتارا الءاحلية عن ضريق بانويال لالستمتاع
الطيان للشخص  891دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
بمشاهدة اكبر محمية فيلة في سيريالنكا واخ صور ت كارية ث ال ودة الى الفندق
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو
للمبيت .
بأمكانك التأكد من س ر الت كرة على موق شركة ا لطيران
األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي حجزها مباشرة و
اليوم الخامس  :رحلة سياحية في جال -رحلة سفاري بالقارب
اعالمنا

المبيت في كالوتارا الءاحلية

اإلفطار في الفندق ،ث التوجه الى جال  ,في الطريق القيام برحلة سفاري بالقار في
نةر مادو ث الوصول الى جال  ,في المءاء ال ها في رحلة سياحية في مدينة جال  ,وال ودة الى الفندق للمبيت .
اليوم السادس  :كولمبو
المبيت في كولمبو
اإلفطار في الفندق ،و من ث

التوجه الى كولمبو  ,من ث

وقت حر للنشاضات الفردية .

اليوم السابع  :رحلة سياحية في كولمبو
المبيت في كولمبو

اإلفطار في الفندق ،و من ث
ال ودة الى الفندق للمبيت .

التوجه الى كولمبو ث

ال ها

في رحلة سياحية في كولمبو لمشاهدة اجمل المباني والمناضق والتءوق ث

اليوم الثامن  :المغادرة .
االفطار في الفندق ث التوجه
الى المطار لل ودة الى ارض
الوضن

الفنادق
للشخص يف الغرفة
المزدوجة
From 0 Sep – 31 Oct 8102

705 JOD

كاندي

كالوتارا الساحلية

كولمبو

 8ليلتان

 8ليلتان

 8ليلتان

*Earl’s Regency 5

THURYA 4* Deluxe

*Movenpic 5

غرفة ديلوكس

غرفة مطلة على
البحر

https://
www.aitkenspencehotels.com
/earlsregency/

https://
www.turyaahotels.com/
kalutara/

غرفة سوبريور
https://www.movenpick.com/en/asia/
sri-lanka/colombo/movenpick-hotel?colombo/overview/
utm_source=google&utm_medium=loc
al&utm_campaign=Glocal+colombo

سريلانكا  -أهونجالا الساحلية
 6أيام مع جميع الوجبات و المشروبات  24ساعة
اليوم األول  :المغادرة
المغادرة من المطار للتوجه الى سريالنكا

للشخص يف الغرفة
المزدوجة

اليوم الثاني  :أهونجاال الساحلية

المبيت في أهونجاال

From 0 Sep – 31 Oct 8102

وصول مطار بانداراناكي اليدولي (سيريالنكا) األسيتقبال مين قبيل
مندوبنا ومن ث متاب ة الرحلة الى هونجاال  ,الوصول الى الفنيدق
و باقي اليوم حر للراحة و األستجمام

سويت مع اطاللة
جانبية عىل البحر
755 JOD

اليوم الثالث

 :أهونجاال الساحلية

اس

الفندق

RIU RESORT AHUNGALLE
*5
https://www.riu.com/en/
hotel/sri-lanka/ahungalla/
hotel-riu-sri-lanka/index.jsp

جميع الوجبات  84ساعة

المبيت في أهونجاال
سويت مع اطاللة كاملة
عىل البحر

األفطار في الفندق ,و من ث رحلة سياحية ختيارية الى سيجيربا
لزيارة ه م ال المدينة القيام
م ترتيب رحلة سفاري ختيارية ب د الظةر الى محمية مينيريا

األسعار تشمل:

اليوم الرابع  :أهونجاال الساحلية

المبيت في أهونجاال
األفطار في الفندق ,و من ث رحلة سياحية ختيارية
اليوم الخامس  :أهونجاال الساحلية

المبيت في أهونجاال
األفطار في الفندق ,و من ث رحلة سياحية ختيارية مينيريا



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



الأقامة  4ليالي في منتجع



جميع الوجبات و المشروبات لمدة  24ساعه



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

اليوم السادس  :المغادرة

ال ودة الى رض الوضن

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  891دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر

ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر
الت كرة على موق شركة ا لطيران األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي حجزها
مباشرة و اعالمنا

جزيرة بالي
 8أيام مع بركة خاصة  +منتجع
اليوم األول  :جزيرة بالي الساحرة
المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي  ,للتوجه الى جزيرة بالي
اليوم الثاني  :جزيرة بالي الساحرة
المبيت في جزيرة بالي فيال مع بركة خاصة

للشخص يف
الغرفة
المزدوجة

الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى المنتج بءيارة خاصة وباقي الييوم حر.
اليوم الثالث  :رحلة سياحية أختيارية في الجزيرة
المبيت في جزيرة بالي فيال مع بركة خاصة
اإلفطار في الفندق  ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية
ختيارية في الجزيرة ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

1 Sep – 31 oct 8112

0181 JD

اليوم الرابع  :رحلة سياحية أختيارية في الجزيرة

الفنادق
ليال يف منتجع
 8ليلتان يف فيال مع
 4ي
بال
بركة خاصة
جزيرة ي
Mutiara Bali Boutique Resort and
Villa

Mutiara Bali Boutique Resort and
Villa

4* Deluxe

4* Deluxe

شاطيء كوتا

شاطيء كوتا

Deluxe Villa

Deluxe Room

فيال مع بركة

المبيت في جزيرة بالي منتجع

غرفة ديلوكس

اإلفطار في الفندق  ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية
ختيارية في الجزيرة ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

http://
www.mutiarabali.com/en/

http://
www.mutiarabali.com/en/

اليوم الخامس  :رحلة سياحية أختيارية في الجزيرة

& Jerami Luxury Villa
*Spa 5

Mutiara Bali Boutique Resort and
Villa

المبيت في جزيرة بالي منتجع
اإلفطار في الفندق ،و من ث
الى الفندق و باقي اليوم حر

وقت حر و ترتيب رحلة سياحية ختيارية و ال ودة
1 Sep – 31 oct 8112

اليوم السادس  :رحلة سياحية أختيارية في الجزيرة
المبيت في جزيرة بالي منتجع
اإلفطار في الفندق ،و من ث
الى الفندق و باقي اليوم حر

ONE BEDROOM
POOL VILLA

شاطيء كوتا
Deluxe Room

0121 JD

فيال مع بركة

وقت حر و ترتيب رحلة سياحية ختيارية و ال ودة

اليوم السابع  :رحلة سياحية أختيارية في الجزيرة

4* Deluxe

غرفة ديلوكس

http://
www.villajerami.com/

http://
www.mutiarabali.com/en/

*Maya Ubud 5

Discovery Kartika
Plaza

المبيت في جزيرة بالي منتجع
اإلفطار في الفندق ،و من ث
الى الفندق و باقي اليوم حر

وقت حر و ترتيب رحلة سياحية ختيارية و ال ودة

1 Sep – 31 oct 8112

اليوم الثامن  :المغادرة

األسعار تشمل:



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



الأقامة  2ليالي مع بركة خاصة



الأقامة  4ليالي في منتجع



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  581دينار ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق
تم
تسعي تذكرة ر
ر

أوبود

Ocean Facing

0071 JD

فيال مع بركة ديلوكس

https://mayaresorts.com/
ubud
1 Sep – 31 oct 8112

0425 JD

مطلة اطالله جانبية على
البحر
http://
www.discoverykartikapla
za.com/

*Maya Ubud 5

*TUGU 5

أوبود

Dedari Suite

Deluxe POOL
VILLA
فيال مع بركة ديلوكس
https://mayaresorts.com/
ubud

سويت
https://www.tuguhotels.com/
hotels/bali/

تايلند  +ماليزيا
 02يوم
اليوم األول  :المغادرة
التواجد في المطار للءفر الى تايالند

اليوم الثاني  :جزيرة بوكيت الساحرة
المبيت في جزيرة بوكيت فيال أو سويت مع بركة خاصة
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى المنتج بءيارة خاصة وباقي الييوم حر.

اليوم الثالث  :رحلة سياحية في الجزيرة

المبيت في جزيرة بوكيت فيال أو سويت مع بركة خاصة
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

القيام برحلة سياحية في الجزيرة و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اليوم الرابع  :رحلة سياحية أختيارية مع عشاء فانتازيا
المبيت في جزيرة بوكيت فيال أو سويت مع بركة خاصة
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية لحضور عرض فانتازيا م عشاء و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اليوم الخامس  :رحلة سياحية أختيارية جزيرة جيمس بوند
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق  ،و من ث

وقت حر و ترتيب رحلة سياحية الى جزيرة جيمس بوند و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

اليوم السادس  :جزيرة بوكيت
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام .

اليوم السابع  :جزيرة بوكيت
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام .

اليوم الثامن  :جزيرة بوكيت
المبيت في جزيرة بوكيت
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام .

اليوم التاسع  :ماليزيا – كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور

اإلفطار في الفندق و التوجه الى المطار للمغادرة الى ماليزيا ,الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة وباقي الييوم حر.

اليوم ال اشر  :رحلة سيييياحية ختيارية في مدينة كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الءاحرة ،حيث تمتزج الحضارة الماليزية القديمة بالحديثة وزيارة القصور الملكية والمتاحف والمباني اليءاحرة فيي سياحة االسيتقالل .ومين ثي
زيارة ب ل المصان المخصصة بالصناعات اليدوية .ومن ث إعطاء ب ل الوقت لاللتقاض ب ل الصور الت كارية بقر براج الباترون الرائ ة .وفي المءاء ال ودة الى الفندق.

اليوم الحادي عشر :رحلة ســـياحية أختيارية الى أعلى مدينة ترفيهية (جنتنج هايالند )
رحلة يوم لمدة  8ساعات للشخص  22دينار
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق ث التوجه بجولة ختيارية الى اعلى مدينة ترفيةية بال ال جنتنل و الص ود اليةا بالتلفريك و االستمتاع بالمناظر الخالبة و اتاحة وقيت كيافي لالسيتمتاع بمدينية المالهيي و
الكازينوهات و غيرها من وسائل الترفيه .ال ودة للفندق و باقي اليوم حرللراحة و النشاضات الفردية و التءوق و المبيت بالفندق

اليوم الثاني عشر  :المغادرة

اإلفطار في الفندق وقت حر لحين ال ودة الى رض الوضن

ليال يف بوكيت مع بركة
 3ي

ليال يف بوكيت
 4ي

ليال يف كوااللمبور
 3ي

السعر للشخص
في الغرفة
المزدوجة

*Wyndham Gramd Kalim Bay 5

Sea Sun Resort 4* deluxe

شارع العرب *Furama Bukit Hotel 4

From 1sep – 31 Oct

Ocean Pool Suite

Deluxe Room

Deluxe Room

سويت مع بركة مطل على البحر

غرفة ديلوكس

غرفة ديلوكس

أفطار

أفطار

أفطار

لمشاهده السويت بالكامل لضغط على الرابط التالي

https://www.wyndhamgrandphuket.com/
suites

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
http://seasunsandresort.com/seasunsanddeluxe-sea-view.html

 5528دينار أردني

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.furama.com/bukitbintang/

شارع العرب *Istana Hotel 5

*Amatara Welness resort & Spa 5

Thavorn Beach Village 4* Super deluxe

Pool Pavilion

Deluxe Room

Deluxe Room

فيال مع بركة خاصة

غرفة ديلوكس

غرفة ديلوكس

From 1sep – 31 Oct

 5298دينار أردني

رحلة سياحية يف الجزيرة  +واي فاي
مجانا  +مساج لمرة واحدة  +عشاء
رومانس
ي
لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.amataraphuket.com/roomssuites/ocean-pavilion/

*Sala Phuket resort & Spa 5
Sala Pool Villa
فيال مع بركة خاصة

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
http://www.thavornbeachvillage.com/

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.hotelistana.com.my/en/accommodations/guestrooms

*Ayara Kamala Resort and Spa 9

شارع العرب *Istana Hotel 5

From 1sep – 31 Oct

Deluxe Sea view

Deluxe Room

 5858دينار أردني

مطلة على البحر ديلوكس

غرفة ديلوكس

رحلة سياحية يف الجزيرة  +واي فاي مجانا
رومانس
 +مساج لمرة واحدة  +عشاء
ي
لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط
التالي

https://www.salahospitality.com/
phuket/stay/sala-pool-villa/

http://www.ayarakamalaresort.com/
deluxe-ocean-view.htm



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية  +الداخلية



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



دليل سياحي باللغة الإنجليزية



الأقامة  7ليالي في بوكيت



الأقامة  3ليالي في كوالالمبور




بوفيه الإفطار
الاستقبال في المطار

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.hotelistana.com.my/en/accommodations/guestrooms

مواعيد الرحالت :يوميا
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  575دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على
لء ر الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر
الت كرة على موق شركة ا لطيران
األلكتروني و اذ وجدت س ر قل تءتطي
حجزها مباشرة و اعالمنا

جزيرة بالي و ماليزيا
 8أيام
اليوم األول  :المغادرة
مغادرة المطار للتوجه الى جزيرة بالي
اليوم الثاني  :جزيرة بالي الساحرة
المبيت في جزيرة بالي
الوصول االستقبيال واالنتقيال إلى المنتج بءيارة خاصة وباقي الييوم حر.

للشخص يف
الغرفة
المزدوجة

اليوم الثالث  :رحلة سياحية أختيارية في الجزيرة

الفنادق
بال
ليال يف جزيرة ي
 3ي

ليال يف مالبيا
 3ي

Mutiara Bali Boutique
Resort and Villa

*Istana Hotel 5

كوتا 4* Deluxe

المبيت في جزيرة بالي
اإلفطار في الفندق  ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية
ختيارية في الجزيرة ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

1 Sep – 31 oct 8112

225 JD

Deluxe Room

غرفة ديلوكس

Deluxe Room

غرفة ديلوكس
http://
www.hotelistana.com.my/
en

اليوم الرابع  :رحلة سياحية أختيارية في الجزيرة

http://www.mutiarabali.com/
en/

اإلفطار في الفندق  ،و من ث وقت حر و في المءاء القيام برحلة سياحية
ختيارية في الجزيرة ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

Discovery Kartika Plaza

*Istana Hotel 5

Ocean Facing

Deluxe Room

مطلة اطالله جانبية على البحر

غرفة ديلوكس

المبيت في جزيرة بالي

1 Sep – 31 oct 8112

اليوم الخامس  :مدينة كوااللمبور

251 JD

المبيت في كوااللمبور

اإلفطار في الفندق ،و من ث وقت حر للطيران الى ماليزيا  ,الوصول االستقبيال
واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة وباقي الييوم حر.

& Jerami Luxury Villa
*Spa 5

اليوم السادس  :رحلة سياحية أختيارية في المدينة
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق ،و من ث
الفندق و باقي اليوم

غرفة ديلوكس

0185 JD

فيال مع بركة

http://
www.hotelistana.com.my/
en

http://
www.villajerami.com/

المبيت في كوااللمبور
المائية
1 Sep – 31 oct 8112

اليوم الثامن  :المغادرة



تذكرة الطيران



المواصلات بواسطة سيارة خاصة



سيم كارد وقت الوصول



الأقامة  3ليالي في جزيرة بالي مع الأفطار



الأقامة  3ليالي في ماليزيا مع الأفطار



الاستقبال في المطار بواسطة سيارة خاصة

*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  511دينار ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق
تم
تسعي تذكرة ر
ر

Deluxe Room

1 Sep – 31 oct 8112

اليوم السابغ :رحلة سياحية أختيارية الى مدينة األلعاب المائية

األسعار تشمل:

*Istana Hotel 5

ONE BEDROOM
POOL VILLA

القيام برحلة سياحية في المدينة و ال ودة الى

اإلفطار في الفندق ،و من ث القيام برحلة سياحية الى مدينة األل ا
و ال ودة الى الفندق و باقي اليوم حر

http://
www.discoverykartikaplaza.
com/

http://
www.hotelistana.com.my/
en

0071 JD

*Maya Ubud 5

*Istana Hotel 5

أوبود

Deluxe Room

فيال مع بركة ديلوكس

غرفة ديلوكس

https://mayaresorts.com/
ubud

http://
www.hotelistana.com.my/
en

المالديف و سريلانكا
 8أيام
اليوم األول  :المغادرة
المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى جزر المالديف

للشخص يف
الغرفة
المزدوجة

اليوم الثاني  :جزر المالديف الساحرة
المبيت في جزر المالديف

شاليه على الشاطئ

الوصول الى مطار مالي واألستقبال من قبل مندوبنا ث األنتقال
إلى الفندق بالقار الءري و الطائرة البحرية الوصول إلى
الفندق في المءاء ال شاء و المبيت ..

0 Sep – 31 Oct 8102

المبيت في جزر المالديف
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام على الشاضي
االستمتاع بشواضئ المالديف الكريءتالية ال شاء و المبيت في
الفندق .
 :جزر المالديف الساحرة

*Jet wing blue 7

اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام على الشاضي
االستمتاع بشواضئ المالديف الكريءتالية ال شاء و المبيت في
الفندق .

0425 JD

أفطار  +عشاء

0 Sep – 30 Sep 8102

0231 JOD

اليوم الخامس  :نيجومبو

0 OCT – 30 OCT 8102

المبيت في نيجومبو

*Amaya Kuda Rah 7

فيال على الشاطيء
مع بركة

0671 JD
شاليه مطل على
الشاطئ مع بركة

المبيت في جزر المالديف

Jet wing lagoon
*7

https://www.amayaresorts.com/
amayakudarah/

Anantara Veli Resort and Spa Mal*dives 7
أفطار  +عشاء
https://www.anantara.com/
en/dhigu-maldives

0231 JOD

مغادرة جزر المالديف للتوجه الى سيريالنكا الوصول
االستقبيال واالنتقيال إلى الفندق بءيارة خاصة والمبيت في
الفندق .

شاليه مطل على
الشاطئ مع بركة
0 Sep – 30 Sep 8102

0231 JOD

اليوم الءادس  :رحلة سياحية في نيجومبو
المبيت في نيجومبو

0 OCT – 30 OCT 8102

وال ها

اإلفطار في الفندق و االستمتاع بالنشاضات الفردية
اليوم الثامن  :المغادرة
التوجه الى المطار لل ودة الى ارض الوضن

Anantara Veli Resort and Spa Mal*dives 7

أفطار  +عشاء
https://www.anantara.com/
en/dhigu-maldives

0231 JOD

في رحلة سياحية في

 :يوم حر في نيجومبو

االفطار في الفندق ث

أفطار  +عشاء

Beach Villa

فيال فوق الماء

اليوم الءاب

Paradise Island
*Maldives 7

Jet wing beach
*7

http://www.paradiseislandmaldives.com/

اليوم الثالث  :جزر المالديف الساحرة

اإلفطار في الفندق،
نيجومبو

 2ليالي

 2ليالي

0 Sep – 31 Oct 8102

0855 JD

اليوم الراب

المنتجعات في جزر
المالديف

الفنادق في
نيجومبو



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية  +الداخلية



جميع المواصلات المالديف و سريلانكا



دليل سياحي باللغة الإنجليزية
سريلانكا



الأقامة  3ليالي في جزر المالديف



الأقامة  3ليالي في سريلانكا



بوفيه الإفطار

مواعيد الرحالت :يوميا
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص 591
تم
تسعي تذكرة ر
ر
دينار
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد
فرق على لء ر الت كرةو بأمكانك
التأكد من س ر الت كرة على موق
شركة ا لطيران األلكتروني و اذ
وجدت س ر قل تءتطي حجزها
مباشرة و اعالمنا

المالديف و ماليزيا
 9أيام
اليوم األول  :المغادرة
المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى جزر المالديف
اليوم الثاني  :جزر المالديف

المبيت في جزر المالديف
والوصول الى كوااللمبور واالستقبال من قبل مندوبنا ،و التوجه الى الفندق واستالم الغرف وفي المءاء المبيت
اليوم الثالث  :جزر المالديف
المبيت في جزر المالديف
اإلفطار في الفندق ,و باقي اليوم حر في الجزيرة .
اليوم الراب  :جزر المالديف
المبيت في جزر المالديف
اإلفطار في الفندق ,و باقي اليوم حر في الجزيرة .
اليوم الخامس  :جزر المالديف
المبيت في جزر المالديف
اإلفطار في الفندق ,و باقي اليوم حر في الجزيرة .
اليوم الءادس :مدينة كوااللمبور
المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق ,وقت حر لحين موعد المغادرة الى كوااللمبور بالطائرة  ,الوصول واالستقبال من قبل مندوبنا ،و االنتقال اليى الفنيدق
واستالم الغرف وفي المءاء المبيت
اليوم السابع  :رحلة ســـياحية أختيارية الى أعلى مدينة ترفيهية (جنتنج هايالند
رحلة يوم لمدة  8ساعات للشخص  22دينار

المبيت في كوااللمبور
اإلفطار في الفندق ث التوجه بجولة ختيارية الى اعلى مدينة ترفيةية بال ال جنتنيل و اليص ود اليةيا بالتلفرييك و االسيتمتاع بالمناظير
الخالبة و اتاحة وقت كافي لالسيتمتاع بمدينية المالهيي و الكازينوهيات و غيرهيا مين وسيائل الترفييه .ال يودة للفنيدق و بياقي الييوم
حرللراحة و النشاضات الفردية و التءوق و المبيت بالفندق
اليوم الثامن رحلة سيييياحية ختيارية الى مدينة األل ا

المائية

رحلة يوم لمدة  8ساعات للشخص  38دينار

اإلفطار في الفندق ث التوجه بجولة ختيارية الى مدينة األل ا
التءوق و المبيت بالفندق
اليوم التاس  :المغادرة

ال ودة الى رض الوضن

المائية .ال ودة للفندق و باقي الييوم حرللراحية و النيشاضات الفرديية و

ليال يف جزر المالديف
 4ي

ليال يف كوااللمبور
 3ي

السعر للشخص
في الغرفة
المزدوجة

*Paradise Island resort 5

شارع العرب *Istana Hotel 5

From 1sep – 31 Oct

Superior beach bungalow

غرفة ديلوكس

 5898دينار أردني

شاليه على الشاطيء

أفطار

أفطار مع عشاء

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي

http://www.paradise-islandmaldives.com/

https://www.hotelistana.com.my/en/accommodations/
guestrooms

Sun Island resort 4* deluxe
Water bungalow

شاليه فوق الماء
أفطار مع عشاء

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://sunisland-maldives.com/

شارع العرب *Istana Hotel 5

غرفة ديلوكس
أفطار

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.hotelistana.com.my/en/accommodations/
guestrooms

From 1sep – 31 Oct

 0721دينار ردني

ليال يف جزر المالديف
 4ي
*Velassaru 5

ليال يف كوااللمبور
 3ي

السعر للشخص في
الغرفة المزدوجة

شارع العرب *Istana Hotel 5

Deluxe Beach Villa with Pool

غرفة ديلوكس

فيال على الشاطيء مع بركة

أفطار

From 1sep – 30 Sep

 0865دينار ردني

أفطار
From 1 Oct – 31 Oct

 2015دينار ردني

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي

http://www.velassaru.com/deluxe-villawith-pool

https://www.hotelistana.com.my/en/accommodations/
guestrooms

*Amaya Kuda Rah 5

شارع العرب *Istana Hotel 5

OVER WATER VILLA

فيال فوق الماء
أفطار مع عشاء

لمشاهده الفيال بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/
accommodation/water-villa.html

غرفة ديلوكس

From 1sep – 31 Oct

 0835دينار ردني

أفطار

لمشاهده الغرفة بالكامل لضغط على الرابط التالي
https://www.hotelistana.com.my/en/accommodations/
guestrooms



األسعار تشمل:



تذكرة الطائرة الدولية  +الداخلية



المواصلات بواسطة قارب أو طائرة بحرية في جزر المالديف  +سيارة خاصة في كوالالمبور



الأقامة  4ليالي في جزر المالديف



الأقامة  3ليالي في كوالالمبور



جميع الضرائب

مواعيد الرحالت :يوميا
*** مالحظة هامة جدا
الطيان للشخص  591دينار
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر
الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر الت كرة على موق
شركة ا لطيران األلكتروني و اذ وجدت س ر قل
تءتطي حجزها مباشرة و اعالمنا

المالديف و سريلانكا
 9أيام
اليوم األول  :المغادرة
المغادرة من مطار الملكة علياء الدولي للتوجه الى جزر المالديف
اليوم الثاني  :جزر المالديف الساحرة
المبيت في جزر المالديف
الوصول الى مطار مالي واألستقبال من قبل مندوبنا ث
الفندق في المءاء ال شاء و المبيت ..

األنتقال إلى الفندق بالقار

الءري

و الطائرة البحرية الوصول إلى

اليوم الثالث  :جزر المالديف الساحرة
المبيت في جزر المالديف
اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام على الشاضي االستمتاع بشواضئ المالديف الكريءتالية ال شاء و المبيت
في الفندق .
اليوم الراب

 :جزر المالديف الساحرة

المبيت في جزر المالديف

اإلفطار في الفندق وقت حر للراحة و األستجمام على الشاضي االستمتاع بشواضئ المالديف الكريءتالية ال شاء و المبيت
في الفندق .
اليوم الخامس  :رحلة سياحية الى حدائق بيرادينيا الشهيرة و عرض فلكلوري كاندي
المبيت في كاندي
الوصول الى مطار كولمبو و من ث زيارة حدائق بيرادينبا الشةيرة باألشجار الم مرة واألزهار الفريدة و من ث
في المءاء رحلة في مدينة كاندي م حضور عرض فلكلوري المبيت في كاندي

زيارة مصن الحرير و

اليوم الءادس  :رحلة سياحية في نوارايليا أشهر مزارع الشاي
المبيت في كاندي
اإلفطار في الفندق  ،و المغادرة إلى نوارااليا ( شةر منتج جبلي في سيرالنكا ) مرورا" بمصان الشاي الءيالني و ب د الظةر
جولة للت رف على المنطقة و المبيت .
اليوم الءاب

 :رحلة سياحية الى محمية الفيلة

المبيت في كولمبو
اإلفطار في الفندق و من ث رحلة سياحية عن ضريق بانويال لالستمتاع بمشاهدة اكبر محمية للفيلة في سريالنكا و اعطاء
وقت ألخ الصور الت كارية م الفيلة والجلوس في احد المطاع المطلة على النةر ومشاهدة الفيلة وهي تءبح في النةر
اليوم الثامن  :رحلة سياحية في المدينة
المبيت في كولمبو
اإلفطار في الفندق و من ث رحلة سياحية في كولمبو لمشاهدة جمل المباني و المناضق في كولمبو  ,و ال ودة الى الفندق و
المبيت في كولمبو

اليوم التاس

 :المغادرة

الفنادق في كولمبو

الفنادق في كاندي

المنتجعات في جزر المالديف

 ليالي2

 ليالي2

 ليالي2

Galadari Hotel 5*

Earl’s Regency 5*

Paradise Island 7*

أفطار

أفطار

 عشاء+ أفطار

http://www.galadarihotel.lk/

https://
www.aitkenspencehotels.com/
earlsregency/

للشخص يف الغرفة
المزدوجة

Beach Bungalow

From 0 Sep – 31 Oct 8102

شاليه على الشاطيء

0481 JOD

http://www.paradiseislandmaldives.com/

Galadari Hotel 5*

Earl’s Regency 5*

Amaya Kuda Rah

From 0 Sep – 31 Oct 8102

أفطار

أفطار

 عشاء+ أفطار

0605 JOD

Beach Villa

http://www.galadarihotel.lk/

https://
www.aitkenspencehotels.com/
earlsregency/

فيال على الشاطيء

Galadari Hotel 5*

Earl’s Regency 5*

https://www.amayaresorts.com/
amayakudarah/
Amaya Kuda Rah

أفطار

أفطار

 عشاء+ أفطار

From 0 Sep – 31 Oct 8102

0731 JOD

Water Villa

http://www.galadarihotel.lk/

https://
www.aitkenspencehotels.com/
earlsregency/

فيال فوق الماء

Galadari Hotel 5*

Earl’s Regency 5*

https://www.amayaresorts.com/
amayakudarah/
Finolhu Baa Atoll

أفطار

أفطار

 عشاء+ أفطار

0 June – 30 Sep 8102

8681 JOD

Ocean Pool Villa

http://www.galadarihotel.lk/

https://
www.aitkenspencehotels.com/
earlsregency/

Galadari Hotel 5*

Earl’s Regency 5*

أفطار

أفطار

http://www.galadarihotel.lk/

https://
www.aitkenspencehotels.com/
earlsregency/

فيال فوق الماء مع بركة

From 0 Oct – 31 Oct 8102

https://www.finolhu.com/

8231 JOD

Anantara Veli Resort and Spa
Maldives

From 0 Sep – 30 Sep 8102

 عشاء+ أفطار
Deluxe Over water Bungalow
شاليه فوق الماء

0285 JOD
From 0 Oct – 31 Oct 8102

0281 JOD

https://www.anantara.com/en/
dhigu-maldives

:األسعار تشمل



 الداخلية+ تذكرة الطائرة الدولية



 سيارة خاصة في سريلانكا+ المواصلات بواسطة قارب أو طائرة بحرية في جزر المالديف



جميع الرحلات مع دليل في سريلانكا



 ليالي في جزر المالديف مع وجبتان الأفطار و العشاء3 الأقامة



 ليالي في سريلانكا مع وجبة الأفطار4 الأقامة



جميع الضرائب



 يوميا:مواعيد الرحالت
*** مالحظة هامة جدا
 دينار521 الطيان للشخص
تم
تسعي تذكرة ر
ر
ل ا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق على لء ر
الت كرةو بأمكانك التأكد من س ر الت كرة على موق
شركة ا لطيران األلكتروني و اذ وجدت س ر قل
تءتطي حجزها مباشرة و اعالمنا

Nativity Tours & Travel
حجز فنادق  lت اكر ضيران  lرحالت عائلية  lرحالت شةر عءل

مالحظات عام ــة:
مالحظات بشأن األسعار

 :)0ضمان الأسعار:

 )0توفر المقاعد و الفنادق

جميع الاسعار المذكورة يتم تشييك الأمكانية حسب توفر
الفنادق و مقاعد الطيران .

لجميع العروض يتم تشييك الأمكانية وقت الحجز الفعلي .
و ننصح بالحجز على الأقل قبل  6—4شهور من تاريخ السفر

 )2الأطفال من عمر  11الى  12سنوات:

 :)2الإكراميات:
تعتبر الإكراميات اختيارية الدفع من قبل الزبون في حال
استمتاع الزبون و رضاه عن الرحلة و التنظيم و الخدمات
المقدمة.

يعتبر الطفل من عمر يوم الى سنتان رضيع ويتم التسعير بناءا
على البرنامج

 :)3مسار الرحلات:

 )2الأطفال من عمر  12الى  02سنوات:

تم العمل على اختيار مسار الرحلات بشكل يشمل أهم
المواقع وأكثرها زيارة,

يعتبر الطفل من سنتين الى  12سنه ويتم التسعير بناءا على
البرنامج
 )3المشاركون بعمر  65سنة فما فوق:
ننصحهم بالذهاب برامج مثل اسبانيا لانها بسيارة مريحة جداا .
 )3الدخول و الخروج من الفندق:
وقت اسنلام الغرفة الساعة  2ظهرا ,
وقت تسليم الغرفة الساعه  12ظهرا

مالحظات هامة بشأن العروض السابقة:
 )1جميع العروض مضمونة و لا نقوم بإلغاء أي برنامج من
البرامج
 )2جميع الأسعار المذكورة في نهاية البرامج غير ثابتة و على
حسب توفر الأسعار
 )3البرامج المذكورة تستمر على مدار السنة لعام 2112
لحالات الطوارئ أو الاستفسارات يرجى التواصل معنا على الأرقام
التالية:

موبايل

1559115511

Nativity Tours & Travel

العنوان:
فلسطي
هول الند -
بيت لحم  -شارع كركفة — مقابل فندق
ر
ي
هاتف18 8751180 :
موبايل 1559115511
فاكس18 8751180 :
ر
ونinfo@nativitytravel.com :
ر
الييد االلكي ي

