
: فيينا (الخميس)01
نتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة، كما  ستقبال وا ا

ستقبال.  تتوفر بطاقات تعريفية لدى ا
: فيينا (الجمعة)02 

ستكشاف معالم المدينة الجميلة  فطار، نذهب في جولة مع الدليل السياحي  بعد ا
ووسطها التاريخي المفعم بالحياة ونستمتع بقضاء المساء تحت أضواء الشوارع ويمكنك 

تناول العشاء في المطعم الذي تفضله. 
بودابست (السبت) فيينا: 03

ستكشاف "ملكة نهر الدانوب" ذات  نصل مدينة بودابست في وقت الغداء. نقوم بجولة 
ّبة؛ إذ يقسم نهر الدانوب هذه المدينة الى "بودا" من جهة و "بست" من الجهة  المناظر الخ

الُمقابلة. وفي نهاية اليوم يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فا اوتكا الحيوية. 

فا  : بودابست04 حد) –براتس براغ (ا
فا، عاصمة سلوفاكيا، وهي مدينة تقع على امتداد نهر  ننتقل من بودابست الى براتيس

الدانوب وذات معالم تاريخية مميزة. نقوم بجولة في المدينة ونتناول الغداء. ونكمل بعد 
نشطة  ذلك رحلتنا الى جمهورية التشيك. براغ ننتقل الى ساحة البلدة القديمة المليئة با

السياحية والمطاعم العالمية. العودة الى الفندق.
ثنين)05 : براغ (ا

مع الدليل  نزور اليوم مدينة براغ والتي تعتبر جوهرة الباروك في اوروبا . نقوم بجولة 
حول المعالم البارزة للمدينة ونمر بقلعة براغ (تذكرة الدخول مشمولة). ومن ثم   السياحي

نأخذ جولة بالقارب على طول نهر مولدافا الجميل. وقت حر. وفي المساء، نستمتع بالتجوال 
في وسط المدينة التاريخي حيث تتنوع المطاعم العالمية هناك. العودة الى الفندق.

ثاء) : براغ06 (الث
فطار.  تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة ا

النمسا و هنغاريا و تشيك 
أيام  6

نامج  ف الفنادق لهذا ال   أسماء و تص
VIENNA
RAINERS HOTEL VIENNA 4*/SENATOR HOTEL VIENNA 4*

BUDAPEST
HOTEL PARK INN BY RADISSON BUDAPEST4*
DANUBIUS HOTEL ARENA 4*

PRAGUE  
PANORAMA HOTEL PRAGUE 4* / OREA HOTEL PYRAMIDA 
PRAHA 4*/ HOTEL EXPO 4*

شمل:  األسعار 
تذكرة الطيران 

ت بواسطة باص سياحي المواص
نجليزية دليل سياحي باللغة ا

تأمين سفر
قامة  ليلتان في فيينا   2ا
قامة  ليلة في بودابست  1ا
قامة  ليلتان في براغ 2ا

فطار بوفيه ا
ستقبال في المطار ا

جولة قارب على طول نهر الدانوب ونهر 
مولدافا 

جولة سياحية في فيينا وبودابست  
ت المساء الى: ساحة فيينا  وفا اوتكا جو

تذاكر الدخول: قلعة براغ  
جولة سياحية في براغ

جولة قارب على  نهر فلدافا في براغ

س   ل يوم خم د الرحالت:  مواع
السعر للشخص 

في الغرفة المزدوجة1030 دينار أردني 
الغرفة المفردة 1245 دينار أردني 

*** مالحظة هامة جدا   
ان للشخص   سع تذكرة الط دينار   400تم 

لذا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق أعلى لسعر  
و بأمكانك التأكد من سعر التذكرة على موقع التذكرة 

شركة ا لطیران األلكتروني و اذ وجدت سعر أقل 
 تستطیع حجزھا مباشرة أو اعالمنا


