
أيام 8 اندونیسیا  
بالي جزيرة   

 :األول  الیوم 
مغادرة المطار للتوجه الى اندونیسیا 

 جزيرة بالي   : الثاني الیوم 
 أو سیمینیاك اوبود فیال مع بركة جزيرة بالي المبیت في 

االستقبال من قبل مندوبنا ،و التوجه الى و جزيرة بالي الى والوصول 
 واستالم الغرف وفي المساء المبیت   الفندق

ســفاري  لمــدة يــوم كامــل مــع  یاحیةـــس أختیارية رحلة:  الثالث   الیوم 
 غداء

 اوبود أو سیمینیاك فیال مع بركةالمبیت في جزيرة بالي  
فــي المســاءمن ثم رحلة ســفاري مــع غــدلء و  اإلفطار في الفندق,

 .العودة الى الفندق للمبیت 

في الحزيرة  أختیارية یاحیةـــس رحلة: الرابع     الیوم 
 أو فیال  منتجعفي جزيرة بالي   المبیت

 .و في المساء رحلة أختیارية في الجزيرة  اإلفطار في الفندق,

ـس رحلــة: الخــامس  الیــوم  فــي لمــدة يــوم كامــلأختیاريــة  یاحیةــــ
الجزيرة

 أو فیال منتجعالمبیت في جزيرة بالي  
بــاقي الیــوم حــر لألســتجمام أو القیــام برحلــة  و اإلفطار في الفنــدق,

 .أختیارية في الجزيرة احیة سی

في الحزيرة  أختیارية یاحیةـــس رحلة: السادس     الیوم 
 أو فیال منتجعالمبیت في جزيرة بالي  

و بــاقي الیــوم حــر لألســتجمام أو القیــام برحلــة  اإلفطار في الفنــدق,
 .سیاحیة أختیارية في الجزيرة 

أولواتو لمدة يوم كامل أختیارية یاحیةـــس رحلة: السابع      الیوم 
 أو فیال منتجعالمبیت في جزيرة بالي  

 . في الجزيرة  أختیارية من ثم رحلة سیاحیة و اإلفطار في الفندق,

المغادرة   : الثامن      الیوم  
العودة الى أرض الوطن   



 + جمیع المواصالت ) األقامة تذكرة الطیران + جمیع األسعار تشمل ( 
أسماء الفنادق 

للشخص في الغرفة  
لیالي في جزیرة بالي  4 المزدوجة   

/ فندق  منتجع  
 لیالي في جزیرة بالي 2

فیال مع بركة خاصة  
Mercure Kuta Beach-Bali 

4**** Deluxe 
 الفندق على البحر 

  كوتامنطقة 
على بوكینج دوت كوم جید جداتقییم   

 غرفة دیلوكس 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3713-mercure-kuta-

bali/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn= 

The Light Exclusive Villas and SPA 
4**** Deluxe 
 منطقة سیمینیاك 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم

  فیال مع بركة خاصة سیمینیاك

https://www.thelightvillas.com/

 2019-11-30لغایة  9-1من 

995 JD  

 دینار   45ألضافة لیلة في الفیال للشخص 
دینار   30للشخص المنتجع ألضافة لیلة في 

لألقامة في غرفة مطلة على البحر في فندق  
Mercure    دینار للشخص   70أضافة مبلغ

غرفة مطلة على   في المنتجعألضافة لیلة في 
 دینار   49للشخص  البحر  

Alam Bidadari Seminyak Villa 
4**** Deluxe 
 منطقة سیمینیاك 

على بوكینج دوت كوم جید جداتقییم   
   فیال مع بركة خاصة    

https://alambidadariseminyak.com/

The Light Exclusive Villas and SPA 
4**** Deluxe 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم
   فیال مع بركة خاصة سیمینیاك    

https://www.thelightvillas.com/ 

 2019-11-30لغایة  9-1من 

1040 JD  

 دینار   45ة في الفیال للشخص ألضافة لیل
دینار  35للشخص     Alamألضافة لیلة في الفیال 

https://b2b.withinearth.com/#info
https://b2b.withinearth.com/#info
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3713-mercure-kuta-bali/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3713-mercure-kuta-bali/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.thelightvillas.com/
https://alambidadariseminyak.com/
https://www.thelightvillas.com/


The Anvaya  
 5***** Deluxe 

الفندق على البحر       
على بوكینج دوت كوم رائعتقییم  

Deluxe Room 
 غرفة دیلوكس  

https://www.theanvayabali.com/en/home 

The Payogam Resort & Villa 
5*****   

على بوكینج دوت كوم جید جداتقییم   
ONE BEDROOM POOL VILLA 

  فیال  مع بركة خاصة اوبود 
 

https://www.balipayoganresort.com/

 2019-11-30لغایة  9-1من 

1095 JD  

 دینار   70ألضافة لیلة في الفیال للشخص  
دینار 40للشخص المنتجع ألضافة لیلة في 

The Anvaya  
 5***** Deluxe 

بحر   الفندق على ال    
على بوكینج دوت كوم رائعتقییم  

Deluxe Room 
 غرفة دیلوكس  

https://www.theanvayabali.com/en/home

The Wolas Villa and Spa 
5**** Deluxe 

 منطقة سیمینیاك 
Villa, 1 Bedroom, Private Pool with Free  

على بوكینج دوت كوم رائعییم تق  
   فیال مع بركة خاصة سیمینیاك    

https://www.thewolasvillas.com/

 2019-11-30لغایة  9-1من 

1145 JD  

 دینار   85ألضافة لیلة في الفیال للشخص 
دینار   40لشخص لالمنتجع ألضافة لیلة في 

The Anvaya  
 5***** Deluxe 

الفندق على البحر   
Deluxe Room 
 غرفة دیلوكس  

https://www.theanvayabali.com/en/home

Puri Wulandari Boutique Resort & Spa 
5***** Deluxe  
 منطقة أوبود 

Pool Villa 
فیال  مع بركة خاصة اوبود 

http://www.hotelpuriwulandari.com/ 

 2019-11-30لغایة  9-1من 

1185 JD  

 دینار   100ألضافة لیلة في الفیال للشخص 
دینار   40للشخص المنتجع ألضافة لیلة في 

https://www.theanvayabali.com/en/home
https://b2b.withinearth.com/#info
https://b2b.withinearth.com/#info
https://www.balipayoganresort.com/
https://www.theanvayabali.com/en/home
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The Anvaya  
 5***** Deluxe 

الفندق على البحر   

Deluxe Room 
 غرفة دیلوكس  

 

https://www.theanvayabali.com/en/home 

Ayung resort 
5***** Deluxe 
 منطقة أوبود 

VILLA ONE BEDROOM WITH PRIVATE POOL
 فیال  مع بركة خاصة اوبود 

https://www.ayungresortubud.com/en-gb

 2019-11-30لغایة  9-1من 

1250 JD  
 دینار   123ألضافة لیلة في الفیال للشخص 

دینار   40للشخص المنتجع ألضافة لیلة في 

فندق شیراتون كوتا   
 في غرفة دیلوكس مطلة على البحر  لألقامة  

 دینار للشخص  95أضافة مبلغ     The Anvaya بدل فندق

  ي:األسعار تشمل االت

 الى بالي و المحلیة الدولیة تذكرة الطائرة  -

 مع وجبة األفطار أو سیمیناك  أوبودمنطقة بالي في جزيرة في لیالي  ) 2 ة  (االقام -

   مع وجبة األفطار منتجعبالي في جزيرة لیالي في  ) 4 ة  (االقام -

 بسیارة خاصة مطار بالي  لتوديع فياالستقبال وا -

 التنقل بین الفنادق بسیارة خاصة  -

 یع الضرائب جم -

 مالحظات ھامة  ***
 .و ألي جنسیة عربیةأأو الفلسطیني برقم وطني ال تحتاج الى فیزا مسبقة للجواز األردني  اندونیسیا -
 و ال نتحمل اي مسؤولیة في حال عدم صالحیة جواز السفر /  شھور على األقل من تاريخ السفر  6الحیة جواز السفر ص -

 ** الجواز الفلسطینيأو  برقم وطني للجواز األردنيا الى فیز ال تحتاج بالي** 

 **   برقم وطنيبدون  للجواز األردني** بالي تحتاج الى فیزا 

https://www.theanvayabali.com/en/home
https://www.ayungresortubud.com/en-gb

	 https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3713-mercure-kuta-bali/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=

