
 

 

 البوسنه والهرسك
 ايام  8ليالي  7سراييفو

 
 اليوم األول: الوصول 

 
 .الوصول إلى سراييفو ، النقل من المطار إلى الفندق 

 
 اليوم الثاني: جولة مدينة سراييفو 

 
سراييفو. هذه المدينة معروفة بالثقافة والتنوع الديني. بسبب تاريخها الطويل والغني وهذه االختالفات ،  بعد اإلفطار ، ابدأ جولة مدينة 

وجسر    Gazi  Husrev-Beg ومجلس المدينة ومسجد Baščaršija غالًبا ما يطلق على سراييفو "القدس األوروبية". يمكنك زيارة
 .ب األخرى في سراييفووالعديد من عوامل الجذ  وجبل تربفيك فستينا لينته

 

 موستار اليوم الثالث: رحلة مميزه إلى 
 

الجسر القديم هو واحد من المعالم األكثر شهرة   موستار في Kujundžiluk و  الجسر القديم يمكنك المشي عبر التاريخ من خالل زيارة
هو السوق القديم لموستار. جنبا إلى جنب مع الجسر   Kujundžiluk ورمز موستار. ويعلن أيضا كتراث عالمي لليونسكو,  في البالد  

 .القديم ، يخلق البازار القديم مجمًعا فريًدا. لم يغير هذا الشارع مظهره منذ منتصف القرن السادس عشر
والعديد من المعالم السياحية   Karađoz-bey الهرسك ومسجد ومتحف  محمد باشا Kosi-Mehmed Paša ال تفوت زيارة مسجد 

 .موستار  األخرى في 
 

استمتع بجمال قرية بالجاج الصغيرة ، الواقعة بالقرب من موستار. تشتهر بالجاج بربيع نبع نهر بونا ودرويش تيك الذي يقع مباشرة  
 .على البئر

 

 ، طاراليوم الرابع: جبال أوليمبيا وسباق نهر بوسنا بعد اإلف 
 

 .قم بزيارة جبال أوليمبيك بوسني الجميلة بجيالسنيكا وإغمان. استمتع بالهواء النقي واإلعداد للجبل األخضر الجميل 
ربيع نهر بوسنا الموجود خارج سراييفو جميل حًقا. تزين هذه الواحة الرائعة الينابيع الصافية للنهر مع العديد من البحيرات الصغيرة  

 .مكاًنا مثالًيا لالسترخاء والشالالت وتجعلها 
 
 

  ترافنيك وجاجسي  اليوم الخامس: رحلة اليوم إلى

 
 في  وينابيع فودا   المسجد الملون( ، قلعة ترافنيك ،  Enaarena Džamija) زيارة المدن التاريخية ترافنيك وجاجسي. قم بزيارة

 باإلضافة إلى حصن جاجسي  بليفا الجميل على نهر  جاجسي استمتع بشالل    جاجسي 
 

 اليوم السادس: جولة المدينة القديمة والتسوق
 

ر  ال تفوتك زيارة مدينة سراييفو القديمة مرة أخرى. استمتع بزيارة األماكن التاريخية وكذلك المتاجر الصغيرة اللطيفة التي يمكنك العثو
د من مراكز التسوق ذات العالمات التجارية المحلية والدولية حيث  على الحرف اليدوية المختلفة. في سراييفو يمكنك العثور على العدي 

 .يمكنك القيام بجولة تسوق جيدة
 



 

 

 ( اليوم السابع: أنشطة مجانية )بدون سيارة وسائق
 

 .اليوم الثامن: المغادرة المغادرة. نقل إلى المطار
 
 

 السعر يشمل 
 

 ليال   7اإلقامة لمدة  ➢

 اإلفطار  ➢

 الضرائب  ➢

 سائق / دليل ) يتحدث اإلنجليزية والعربية(    سيارة / فان ➢

 جوالت خاصة وجميع التحويالت المزكوره في البرنامج ➢

 

 السعر ال يشمل: 
 الغداء والعشاء   ➢

 رسوم الدخول   ➢

 تذاكر الطائرة ➢

 النفقات الشخصية  ➢

 متطلبات الفيزا
 

 اثبات عمل رسمي موقع ومختوم  -1

 كشف حساب الخر ست اشهر  -2

 صورتين شخصيات خلفيه بيضاء  -3

 تامين السفر -4

 تعبئه الطلب   -5

 حجوزات الفنادق والطائره   -6

 
 يوم من يوم تقديم المعامله 20الفيزا بحاجه الى 

 
 
 



 

 

 


