
 

 

 لبنـــــــــــان 
  لیالي 6ايام  7  

  4/3 – 25/3 
 

االستقبال من قبل مندوب الشركة ثم االنطالق الى الفندق    الوصول الى مطار بیروت الدولي الیوم االول : 
 . الستالم الغرف 

 
  بیعیة ع الطبسالیا ندلاجائب ع  ات خلت في تصفیمغارة جعیتا التي كانت قد درحلة سیاحیة الى  الیوم الثاني : 

ة قسمیھا العلوي و السفلي بعدھا التوجھ الى متحف المشاھیر الذي یقدم بالصوت  دومشاھ
و الصورة محطات مھمة من تاریخ لبنان و العالم حیث یوجد تماثیل شمع تمثل رؤساء  

یارة  وزم دن في العالحیة التي تعتبر من اقدم الممن ثم الى مدینة جبیل السیا الدول و
 خیرا التوجھ الى الفندق. أیمة و القد واقھاساو ھا تعلق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یوم حر    الیوم الثالث :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في العاصمة بیروت ،و التقاط الصور التذكاریة على صخرة الروشة، و  رحلة بانورامیة  الیوم الرابع : 
وبعدھا التوجھ الى   یة لبنانلا ة وری ھمجلاسة ارئل لمقر الصیفي قصر بیت الدین الذي یعتبر ایضا ا  التوجھ الى

بعدھا التوجھ الى  و من  سى الذي یحتوي على قصص ألشخاص لبنانیین من القرن التاسع عشروم  قصر 
 زحلة للغذاء على ضفاف البردونة. 

رحلة سیاحیة الى شمال لبنان لزیارة جبال األرز الشھیره مرورا بمدینة حصرون وردة   : الیوم الخامس:
ى  رأس جبران خلیل جبران و من بعدھا الى أھدن و أخیر التوجھ ال الجبل و من ثم التوجھ الى بشري مسقط 

 الفندق . 
 یوم حر : الیوم السادس 
 . مطار للمغادرة لاق ثم التوجھ الى بعد الفطور مغادرة الفند الیوم السابع:



 

 

 
 

 
 

 :  لتشم بالدوالر األمريكي االسعار 
 االفطار.ع م في الفندق أیام   7 لیالي 6 •
 . حسب البرنامج تنقالت بباص مكیف •
 في البرنامج  الت المذكورهمرخص للرح مرشد سیاحي •
 الفیزا لدخول بیروت   •

 . عمان –بیروت  –تذكرة الطائره عمان  •

 االسعار ال تشمل: 
  دخولیات االماكن السیاحیة •

 ور الفیزا .د% عن ص 100یزا ولف% عن تقدیم ا50وفي حالة االلغاء من قبل الزبون یخصم  •

  $ 20طابع التأشیرة بالمطار  •

طفل بدون  
 سریر 

طفل مع  
 سریر 

سعر الفرد في  
 الغرفة المفردة 

سعر الفرد  
في الغرفة  
 المزدوجة 

 درجة  اسم الفندق 

 5 موفنبیك  1605 2380 1150 440
 5 كراون بالزا 1100 1300 805 440
 4 جیمس أومیدتاون  890 1130 670 440


