
ثاء /  : مدريد01 )السبت  الوصول (الث
نتقال الى الفندق الوصول الى مدريد ستقبال في المطار وا حيث يكون الدليل  ا

السياحي بانتظاركم ليطلعكم على برنامج الجولة، ومن ثم نتجول في أنحاء المدينة 
ي، وساحة إسبانيا  وغران بيا  ونزور معالم مدريد البارزة، منها معبد داوود الم

(الشارع الرئي للمدينة)، ونتناول العشاء في أحد المطاعم هناك.  
حد )02 ربعاء / ا : مدريد (ا

خرى  في فترة الصباح، نقوم بجولة في مدريد مع دليل سياحي ونستشكف معالمها ا
زا مايور (الساحة الكبرى). كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران  الهامة مثل ب

س فينتاس ونزور متحف مصارعة الثيران كذلك. كما سنقوم بجولة في حديقة 
الريتيرو الجميلة حيث البحيرة وق الكريستال. وهناك زيارة اختيارية الى الق 

ق) في الوسط  زا دي اورينتيه (ساحة ال الملكي، وعند غروب الشمس نذهب الى ب
التاريخي لمدريد مقابل الق الملكي. نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.

ات بوبليت قسطة : مدريد03 ثنين ) مونتي برشلونة (الخميس / ا
قسطة.  نغادر مدريد في الصباح الباكر ونتجه الى أراغون، ونتوقف في مدينة 

ة، يكون هناك وقت حر  ر. بعد ذلك مبا ونلتقي بالدليل السياحي لنزور كنيسة البي
للتجول في وسط المدينة. ثم ننطلق الى كاتالونيا الى دير بوبليت المحاط بالجدران 

ْدِيَرة العظيمة الُمحافظ عليها في العالم والذي يعود الى زمن  الجميلة، وهو واحد من ا
العصور الوسطى (تذكرة الدخول ورسوم الدليل السياحي مشمولة). ثم ننتقل الى دير 

بة. ثم نشق طريقنا الى مدينة  مونتسيرات حيث نركب القطار ونشاهد المناظر الخ
برشلونة ونصل في فترة ما بعد الظهيرة. 

: برشلونة (الجمعة / السبت)04
نتعرف اليوم الى مدينة برشلونة، واحدة من المدن المدهشة المطلة على البحر 

بيض المتوسط. تشمل زيارتنا جولة تعريفية بالمدينة برفقة دليل سياحي محلي  ا
حظة: إذا كان عدد أفراد المجموعة أفل من  ، سيقوم دليلنا السياحي بالجولة 15(م

التعريفية) حيث نزور معالم المدينة التاريخية والحي القوطي الذي يعود تاريخه الى 
ضافة  ولومبية، با لعاب ا العصور الوسطى. كما سنزور المنطقة التي دارت فيها ا

كنيسة العائلة المقدسة): وهي بمثابة تحفة الى إمكانية زيارة كنيسة ساغرادا فاميليا (
حق، نزور "بوبل  فنية من تصميم المهندس المعماري غاودي. وفي وقت 

سبانية)؛ هذا المتحف المعماري المعلق في الهواء والذي يقع  اسبانيول" (أي: القرية ا
نماط المعمارية  في واحد من أبرز مناطق برشلونة. وهنا تحظى بفرصة التعرف الى ا

سبانية من مختلف طوائف اسبانيا. وقت حر. عند  والتقاليد والفلكلور وأنواع الحرف ا
س وساحة كاتالونيا ونتناول الطعام هناك.  س رامب المساء، نزور منطقة ساحة 

العودة الى الفندق. 
حد ) : برشلونة05 (السبت/ ا

برشلونة و مدريد 
أيام 5

نامج  ف الفنادق لهذا ال أسماء و تص
MADRID
HOTEL PRAGA 4*   
HOTEL MELIA AVENIDA AMERICA 4*
 HOTEL WEARE CHAMARTIN 4*

BARCELONA
HOTEL CITY PARK SANT JUST 4*/HOTEL FIRA CONGRESS 4*
HOTEL NOVOTEL ST JOAN DESPI 4*

شمل: ا ألسعار 
تذكرة الطيران

ت بواسطة باص سياحي المواص
نجليزية دليل سياحي باللغة ا

قامة  ليلتان في مدريد  2ا
قامة  ليلتان في برشلونة  2ا

تأمين سفر
فطار بوفيه ا

ستقبال في المطار ا
جولة سياحية: مدريد وبرشلونة 

ت المساء الى: معبد داوود وساحة إسبانيا  جو
س وساحة  زا دي اورينتي ورامب وغران بيا وب

كاتالونيا
س فينتاس ودير بوبليت  زا دي  تذاكر الدخول: ب

سبانية  والقرية ا
القطار: مونتیسرات 

ت   ل يوم ثالثاء و س د الرحالت:  مواع

السعر للشخص
في الغرفة المزدوجة 850 دينار أردني

  في الغرفة المفردة 1010  دينار أردني 

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

و بأمكانك لذا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق أعلى لسعر التذكرة  
التأكد من سعر التذكرة على موقع شركة ا لطیران األلكتروني و اذ وجدت 

سعر أقل تستطیع حجزھا مباشرة أو اعالمنا  


