
 

 

 
 سريالنكا و جزر المالديف

 أيام  9
   :  األول الیوم 

  جزر المالديفللتوجه الى  لدولي ر ,,,,, امطامغادرة 
 

 جزر المالديف :  الثاني  الیوم 
 المبیت في جزر المالديف   

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

 بھذه الجزيرة الخالبة 
 

 جزر المالديف :  الثالث  الیوم 
 المبیت في جزر المالديف   

 و من ثم  وقت حر لألستجماماألفطار في الفندق,    
 

 جزر المالديف :  الرابع   الیوم 
 المبیت في جزر المالديف   

 لألستجمامو من ثم  وقت حر األفطار في الفندق,    
 

الـى حـدائق بیرادينیـا الشــھیرة و رحلـة سـیاحیة  : الخـامس  الیـوم 
 عرض فلكلوري كاندي

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

زيارة حدائق بیرادينبا الشھیرة باألشجار المعمرة واألزھار الفريدة و من ثم 
ي مدينة كاندي مع حضور عرض زيارة مصنع الحرير و في المساء رحلة ف

 فلكلوري المبیت في كاندي 
 

   في نوارايلیا أشھر مزارع الشايرحلة سیاحیة  :  السادسالیوم  
 المبیت في كاندي 
،  و المغادرة إلى نواراالیا ( أشھر منتجع جبلي في اإلفطار في الفندق

رف على مرورا" بمصانع الشاي السیالني و بعد الظھر جولة للتع سیرالنكا ) 
  المنطقة و المبیت . 

  
  

 الیوم  السابع    : رحلة سیاحیة الى محمیة الفیلة
 المبیت في كولمبو

لالستمتاع اإلفطار في الفندق و من ثم رحلة سیاحیة عن طريق بانويال  
بمشاھدة اكبر محمیة للفیلة في سريالنكا و اعطاء وقت ألخذ الصور 

المطاعم المطلة على النھر ومشاھدة  التذكارية مع الفیلة والجلوس في احد
 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 
 في كولمبو المبیت   والمباني و المناطق 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 
 لیالي  3

  
   2019-10-31 لغاية  9-1 من

 د.أردني  1455
    
 

 دینار   45ألضافة وجبة الغداء في المالدیف  للشخص 
  110ألضافة جمیع الوجبات و المشروبات  للشخص 

 دینار
 

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 على الشاطيء  
 أفطار + عشاء  

https://www.adaaran.com/clubran
nalhi/ 

   2019-10-31 لغاية  9-1 من

 د.أردني  1535
 
 

Galadari Hotel   
5***** 

 
 
 
 
 

 
  

http://www.galadarihotel.lk/ 

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 

 ید على بوكینج دوت كوم تقییم ج  
 
 

 
  

http://www.grandkandyan.com/   

PARADISE Island resort  
 5*****  

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم   
 

Superior Beach bungalow 
 شالیھ على الشاطيء  

 أفطار + عشاء  

  
   لل�خص دينار 55  املالديف ��  الغداء وجبة  ألضافة   

  152  لل�خص املالديف �� املشرو�ات  و الوجبات جميع ألضافة 
 دينار

https://www.villahotels.com/en/resort/para
 slandi-dise 

   2019-10-31لغایة   9-1من 
 

 د.أردني  2060
  

Galadari Hotel   
5***** 

 
 

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 تقییم جید على بوكینج دوت كوم   

Adaraan Vadoo Prestige  
 5****  

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم   
Sunrise Water Villa with Plunge 
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http://www.galadarihotel.lk/ 

 
 

 
http://www.grandkandyan.com/   

Pool 
   فیال مع بركة صغیرة 

   جمیع الوجبات و المشروبات  

 
https://www.adaaran.com/presti

gevadoo/ 
   2019-10-31 لغاية  9-1 من

 د.أردني  1685
  
 

Galadari Hotel   
5***** 

 
 
  

http://www.galadarihotel.lk/   

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 
  

http://www.grandkandyan.com/   

Adaraan Select Meedhuparu  
 4**** Luxury   

Beach Villa 
 فیال على الشاطيء  

 جمیع الوجبات و المشروبات  
https://www.adaaran.com/selectmeed

 hupparu/ 
 

   2019-10-31 لغاية  9-1 من

 د.أردني 1770
 
 

Galadari Hotel   
5***** 

 
 
 
  

http://www.galadarihotel.lk/   

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 
 
 

http://www.grandkandyan.com/   

Adaraan Rannalhi   
  4**** Luxury   

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم   
Water Bungalow  

 
    فیال فوق الماء 

 جمیع الوجبات و المشروبات  

 
https://www.adaaran.com/clubran

nalhi/ 
   2019-10-31 لغاية  9-1 من

 د.أردني  1595
  
  

Galadari Hotel   
5***** 

 
 
 
 
  

http://www.galadarihotel.lk/   

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 
 
 

  
http://www.grandkandyan.com/   

Adaaran Hadhuran Fushi    
   4**** Luxury   

 ج دوت كوم تقییم رائع على بوكین  
Beach Villa     

 
 فیال على الشاطيء  

 جمیع الوجبات و المشروبات  
 

https://www.adaaran.com/selecthudhuranfu

/shi       
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  األسعار تشمل االتى   :*
 

 تذكرة الطیران الدولیة  -
 

 تذكرة الطیران المحلیة من جزر المالديف الى سريالنكا  -
 

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

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

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

 الى حدائق بیرادينیا الشھیرة و عرض فلكلوري كانديرحلة سیاحیة  -
 

  في نوارايلیا أشھر مزارع الشايرحلة سیاحیة  -
 

 رحلة سیاحیة الى محمیة الفیلة -
 

 في المدينةرحلة سیاحیة  -
 

 و المالديف مطار سريالنكا  االستقبال والتوديع في  -
 

 
   2019-10-31 لغاية  9-1 من

 د.أردني  1850
 

Galadari Hotel   
5***** 

  
http://www.galadarihotel.lk/   

The Grand Kandyan 
5***** 

 
 تقییم جید على بوكینج دوت كوم   

 

 
  

http://www.grandkandyan.com/   

Amaya Kuda Rah Resort 
5***** 

 بوكینج دوت كوم تقییم رائع على   
Water Villa with Pool 

 فوق الماء مع بركة  فیال
 أفطار + عشاء 

 
 دینار  55ألضافة الغداء في جزر المالدیف للشخص 

 لجمیع الوجبات و المشروبات في المالدیف
https://www.amayaresorts.com/amayakuda

rah/ 

   
 األقل من تاریخ السفر**** ننصح جمیع المسافرین عائالت و شھر العسل الحجز قبل شھرین على 

 لضمان توفر الفنادق و مقاعد الطیران   

http://www.galadarihotel.lk/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
http://www.grandkandyan.com/
https://www.amayaresorts.com/amayakudarah/
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 .حسب البرنامج أعاله  بسیارة حديثة و خاصة الرحالت الداخلیة مع دلیل مرافق طوال أيام الرحالت -
 

 الدلیل المرافق في خالل الجوالت و ھو نفسه السائق . -
 

 جمیع الضرائب -
 

 رسوم الفیزا الى سريالنكا  -
 
 

 
 مالحظات ھامة   ***

  شھور على األقل من تاريخ السفر  6الحیة جواز السفر ص -
 دينار   58من قبل المسافر  للشخصین  تدفع مباشرة في الموقع الدخولیات   -

 
 

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

 


