
 

 

 

 

 سريالنكا و جزر المالديف 
أيام   9   

 
   :  األول الیوم 

  جزر المالديفللتوجه الى  لدولي ر ,,,,, امطامغادرة 
 

 جزر المالديف :  الثاني  الیوم 
   الرائعةالمبیت في جزر المالديف 

ومن ثم متابعة الرحلة ) األستقبال من قبل مندوبنا ماليالدولي ( المالديفوصول مطار 
 حر لألستمتاع بھذه الجزيرة الخالبة لالنتقال الى الجزيرة , الوصول و باقي الیوم 

 
 جزر المالديف :  الثالث  الیوم 

   الرائعةالمبیت في جزر المالديف 
 و من ثم  وقت حر لألستجماماألفطار في الفندق,    
 

 جزر المالديف :  الرابع   الیوم 
   الرائعةالمبیت في جزر المالديف 

 ماملألستجو من ثم  وقت حر األفطار في الفندق,    
 

الــى حــدائق بیرادينیــا الشــھیرة و عــرض رحلــة ســیاحیة :  الخــامس  الیــوم 
 فلكلوري كاندي

 المبیت في كاندي 
زيارة الوصول الى مطار كولمبو و من ثم مغادرة جزر المالديف للتوجه الى سريالنكا 

ير حدائق بیرادينبا الشھیرة باألشجار المعمرة واألزھار الفريدة و من ثم زيارة مصنع الحر
 و في المساء رحلة في مدينة كاندي مع حضور عرض فلكلوري المبیت في كاندي 

 
   في نوارايلیا أشھر مزارع الشايرحلة سیاحیة  :  السادسالیوم  

 المبیت في كاندي 
،  و المغادرة إلى نواراالیا ( أشھر منتجع جبلي في سیرالنكا ) اإلفطار في الفندق

  و بعد الظھر جولة للتعرف على المنطقة و المبیت . مرورا" بمصانع الشاي السیالني  
  

  
 الیوم  السابع    : رحلة سیاحیة الى محمیة الفیلة

 المبیت في كولمبو
لالستمتاع بمشاھدة اإلفطار في الفندق و من ثم رحلة سیاحیة عن طريق بانويال  

الفیلة والجلوس اكبر محمیة للفیلة في سريالنكا و اعطاء وقت ألخذ الصور التذكارية مع 
 في احد المطاعم المطلة على النھر ومشاھدة الفیلة وھي تسبح في النھر 

 
 

 في المدينة رحلة سیاحیة :   الثامن  الیوم 
 المبیت في كولمبو

اإلفطار في الفندق و من ثم رحلة سیاحیة في كولمبو لمشاھدة أجمل المباني و 
 في كولمبو المبیت   والمناطق في كولمبو , و العودة الى الفندق  

   
 المغادرة  :  التاسع الیوم  

 وقت حر لحین العودة الى أرض الوطن .  اإلفطار في الفندق
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 الغرفة المزدوجة  للشخص 
 الفنادق 

 كولمبو
 لیلتان  2

 كاندي   
 لیلتان  2

 جزر المالدیف 
 يلیال  3

  
 

 2019-12-26اية لغ 2019-11-01من  

 د.أردني  1745
    
 

 2020-01-10لغاية   2019-12-27من  

 د.أردني   1945
  

 2020-03-31لغاية  2020-1-11من  

 د.أردني   1880
 
  

 2020-04-30لغاية   2020-04-01من  

 .أردني د 1795
 
 
 

Galadari Hotel   
5***** 

 
  

 
 

 

 
http://www.galadarihotel.lk/   

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 

 تقییم جید على بوكینج دوت كوم   
 
 

 
http://www.grandkandyan.com/   

Adaraan Rannalhi     
4**** Luxury   

Standard Bungalow  
 

 كوم  ئع على بوكینج دوتتقییم را  
 شالیھ على الشاطيء  

 جمیع الوجبات و المشروبات 

https://www.adaaran.com/clubra
nnalhi/ 

 اضافة أجباریة للشخص خالل فترة األعیاد أدناه
دینار  65  أضافة مبلغسریالتكا في  المجید   لیلة عید المیالد   /دینار للشخص   120 غفي جزر المالدیف أضافة مبلالمجید  لیلة عید المیالد  

دینار 65 أضافة مبلغسریالتكا في   رأس السنھ المیالدیة   لیلة   دینار للشخص  /  165  في جزر المالدیف أضافة مبلغرأس السنھ المیالدیة لیلة    

     
 2019-12-26لغاية   2019-11-01من  

 د.أردني  1985
    
 

 2020-01-10لغاية   2019-12-27من  

 د.أردني   2175
  

 2020-03-31لغاية  2020-1-11من  

 د.أردني   2120
  

 2020-04-30لغاية   2020-04-01من  

 د.أردني   2040
 
  
  
 

Galadari Hotel   
5***** 

 
  

 
 
 

 
  

http://www.galadarihotel.lk/   

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 

 تقییم جید على بوكینج دوت كوم   
 
 

 
  

http://www.grandkandyan.com/   

Adaraan Rannalhi    4**** Luxury 
 Standard Bungalow  

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم   
    شالیھ فوق الماء

 
 روبات جمیع الوجبات و المش 

 
 

https://www.adaaran.com/clubra
nnalhi/ 

http://www.galadarihotel.lk/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
https://www.adaaran.com/clubrannalhi/
https://www.adaaran.com/clubrannalhi/
http://www.galadarihotel.lk/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
https://www.adaaran.com/clubrannalhi/
https://www.adaaran.com/clubrannalhi/


 

 

 

   اضافة أجباریة للشخص خالل فترة األعیاد أدناه
دینار  65  أضافة مبلغسریالتكا في  المجید   لیلة عید المیالد دینار للشخص  /   120 في جزر المالدیف أضافة مبلغالمجید  لیلة عید المیالد  

دینار 65 أضافة مبلغسریالتكا في  رأس السنھ المیالدیة    لیلة   دینار للشخص  /  165  في جزر المالدیف أضافة مبلغرأس السنھ المیالدیة لیلة    
  60العرض فقط اذا تم الحجز قبل  

 يوم على األقل  
 
  
  

 2020-04-19لغاية  2020-1-11من  

 د.أردني  2065
 
 

   دینار    150ة العشاء لجمیع اللیالي للشخص ة وجبألضاف
   دینار    215وجبة الغداء+ العشاء لجمیع اللیالي للشخص 

   دینار    275لجمیع اللیالي للشخص  جمیع الوجبات
 

 د.أ للشخص 175عید المیالد المجید في المالدیف  
 د,أ للشخص  205لیلة رأس السنة في المالدیف   

 
    خص د.أ للش  65د  في سریالتكا عید المیالد  المجی

    خصد.أ للش  65في سریالتكا   رأس السنة 

Galadari Hotel   
5***** 

 
 
 
 

 
  

http://www.galadarihotel.lk/ 

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 

 تقییم جید على بوكینج دوت كوم   
 

 
 http://www.grandkandyan.com/  

Angasana Velavaru 
 5***** Luxury   

 على بوكینج دوت كوم  جید جداتقییم 
 

Infinity Beachfront Pool Villa   
   مع بركة مطلة على البحرفیال على الشاطيء 

 أفطار  

 
en/www.angsana.com/https:/ 

 2019-12-26لغاية   2019-11-01من  

 د.أردني  2515
    
 

 2020-01-10لغاية   2019-12-27من  

 د.أردني   2700
  

 2020-03-31لغاية  2020-1-11من  

 د.أردني   2625
  
  

 2020-04-19لغاية   2020-04-01من  

 د.أردني   2515
  
  
    

 
 

 
 د.أ للشخص 115لمجید في المالدیف  عید المیالد ا 

 د,أ للشخص  160لیلة رأس السنة في المالدیف   
 

    خص د.أ للش  65عید المیالد  المجید  في سریالتكا 
    خصد.أ للش  65في سریالتكا   رأس السنة 

Galadari Hotel   
5***** 

 
 
 
 
 

 
http://www.galadarihotel.lk/ 

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 تقییم جید على بوكینج دوت كوم   

 
 
 

 
 http://www.grandkandyan.com/  

Adaraan Vadoo Prestige  
 5****  

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم   
Sunrise Water Villa with Plunge 

Pool 
   بركة صغیرة  فیال مع

   لوجبات و المشروبات  جمیع ا

 
https://www.adaaran.com/presti

gevadoo/ 

 2019-12-23لغاية   2019-11-01من  

 د.أردني   2000
    
 

 2020-01-10لغاية   2019-12-24من  

Galadari Hotel   
5***** 

 
 

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 تقییم جید على بوكینج دوت كوم   

Amaya Kuda Rah Resort 
5***** 

 رائع على بوكینج دوت كوم تقییم   
 عر

http://www.galadarihotel.lk/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
https://www.angsana.com/en
http://www.galadarihotel.lk/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
https://www.adaaran.com/prestigevadoo/
https://www.adaaran.com/prestigevadoo/


 

 

 

 
 

  األسعار تشمل االتى   :*
 

 تذكرة الطیران الدولیة  -
 

 ف الى سريالنكا تذكرة الطیران المحلیة من جزر المالدي -
 

 و على جسب الوجبات بجانب كل فندق    لیالي في  جزر المالديف ) 3 ة  (االقام -
 

 مع وجبة األفطار   كاندي في لیالي  ) 2 ة  (االقام -

 د.أردني   2110
 
  

 2020-04-20لغاية   2019-01-11من  

 ني  د.أرد 2070
 
 

   دینار    85لجمیع اللیالي للشخص أضافة وجبة الغداء 

 
 د.أ للشخص 130عید المیالد المجید في المالدیف  
 د,أ للشخص  145لیلة رأس السنة في المالدیف   

 
    خص د.أ للش  65عید المیالد  المجید  في سریالتكا 

    خصد.أ للش  65في سریالتكا   رأس السنة 

 
 
 

 
http://www.galadarihotel.lk/ 

 
 
 

 
 http://www.grandkandyan.com/  

Beach  Villa with Pool 
 فیال على الشاطيء مع بركة 

 أفطار + عشاء 

 
  

/amayakudahttps://www.amayaresorts.com
rah/ 

 2019-12-23لغاية   2019-11-01  من

 د.أردني   2365
    
 

 2020-01-10لغاية   2019-12-24من  

 د.أردني   2505
 
  

 2020-04-20لغاية   2019-01-11من  

 د.أردني   2410
 
 

   دینار    85لجمیع اللیالي للشخص أضافة وجبة الغداء 

 
 صد.أ للشخ  130عید المیالد المجید في المالدیف  

 د,أ للشخص  145المالدیف    لیلة رأس السنة في 
 

    خص د.أ للش  65عید المیالد  المجید  في سریالتكا 
    خصد.أ للش  65في سریالتكا   رأس السنة 

Galadari Hotel   
5***** 

 
 
 
 
 
 

 
http://www.galadarihotel.lk/ 

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 على بوكینج دوت كوم تقییم جید   

 
 
 
 

 
 http://www.grandkandyan.com/  

Amaya Kuda Rah Resort 
5***** 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم   
 عر

Water Villa with Pool 
 فیال فوق الماء مع بركة 

 أفطار + عشاء 
 

 
  

https://www.amayaresorts.com/amayakuda
rah/ 

 على األقل من تاریخ السفرأشھر  3أو **** ننصح جمیع المسافرین عائالت و شھر العسل الحجز قبل شھرین 
 الطیران   لضمان توفر الفنادق و مقاعد 

http://www.galadarihotel.lk/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/
https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/
http://www.galadarihotel.lk/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/
https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/


 

 

 

 
 مع وجبة األفطار   لیالي في  كاندي ) 2 ة  (االقام -

 
 الى حدائق بیرادينیا الشھیرة و عرض فلكلوري كانديرحلة سیاحیة  -

 
  في نوارايلیا أشھر مزارع الشايسیاحیة  رحلة -

 
 رحلة سیاحیة الى محمیة الفیلة -

 
 في المدينةرحلة سیاحیة  -

 
 و المالديف مطار سريالنكا  االستقبال والتوديع في  -

 
 .حسب البرنامج أعاله  بسیارة حديثة و خاصة خلیة مع دلیل مرافق طوال أيام الرحالتالرحالت الدا -

 
 ل الجوالت و ھو نفسه السائق .الدلیل المرافق في خال -

 
 جمیع الضرائب -

 
 رسوم الفیزا الى سريالنكا  -

 
 

 
 مالحظات ھامة   ***

  شھور على األقل من تاريخ السفر  6صالحیة جواز السفر  -
 دينار   58من قبل المسافر  للشخصین  فع مباشرة في الموقع تدالدخولیات   -

 
 

 و الجواز الفلسطیني **** سريالنكا تحتاج الى فیزا للجواز األردني أ
 أيام عمل و نحتاج فقط صورة عن جواز السفر  3يتم صدور الفیزا خالل 

 


	اضافة أجبارية للشخص خلال فترة الأعياد أدناهليلة عيد الميلاد المجيد في جزر المالديف أضافة مبلغ 120 دينار للشخص  /  ليلة عيد الميلاد  المجيد  في سريلاتكا أضافة مبلغ 65 دينار  ليلة رأس السنه الميلادية في جزر المالديف أضافة مبلغ 165 دينار للشخص  /  ليلة  رأس السنه الميلادية   في سريلاتكا أضافة مبلغ 65 دينار
	اضافة أجبارية للشخص خلال فترة الأعياد أدناه ليلة عيد الميلاد المجيد في جزر المالديف أضافة مبلغ 120 دينار للشخص  /  ليلة عيد الميلاد  المجيد  في سريلاتكا أضافة مبلغ 65 دينار  ليلة رأس السنه الميلادية في جزر المالديف أضافة مبلغ 165 دينار للشخص  /  ليلة  رأس السنه الميلادية   في سريلاتكا أضافة مبلغ 65 دينار

