
حد)01 : باريس (ا

الذهاب إلى الفندق و من ثم سيكون لديك وقت حر لتفعل ما تشاء.
ل فترة ما بعد الظهر ، أو يمكنك التحقق من  سوف تتلقى معلومات حول بداية رحلتك خ

ستقبال في الفندق. مية في منطقة ا ع اللوحات ا

ثنين)02 : باريس (ا
نذهب الى سنذهب في جولة في باريس مع دليل لنكتشف تاريخهاواثارها وشوارعها. س

منطقة مونت مارت الشهيرة بالرسامين والفنانين والمطاعم حيث نجلس هناك لتناول 
العشاء ولقضاء ليلة باريسية ساحرة. العودة الى الفندق. 

ثاء)03 : باريس (الث

ها الضخم وحدائقها الجميلة. بعد الظهر وقت فراغ. النقل إلى فرساي ،سنرى ق

ربعاء) –روين  –جيفرني  –: باريس 04 كاين  (ا

الرحيل مبكرا من باريس. سوف نسافر نحو نورماندي ، والتوقف في جيفرني. زيارة منزل 
مونيه وحدائقه. بعد ذلك سننطلق إلى روين ، عاصمة نورماندي تشتهر بشوارعها منذ 

العصور الوسطى والكاتدرائياتها. الوقت للتنزه والغداء. سنذهب إلى جيفرني، على 
كاين. وقت للتنزهة في  شواطئها سنتذكر الحرب العالمية الثانية في فرنسا. نستمر في

وسط المدينة.

رين (الخميس) –دينان  –القديس مالو  مونت القديس ميشيل  : كاين 05

في الصباح الباكر سنسافر إلى مونت القديس ميشيل، رؤية البلدة المحاطة بالبحر والدير. 
بعد هذا ، في بريتاني ، سنذهب إلى القديس مالو، حيث سنتناول الغداء. في فترة ما بعد 
الظهر ، يمكنكم التنزه في دينان ، وهي قرية في بريتون الساحرة. نذهب في طريقنا إلى 

ثري. رين ، عاصمة بريتون و مركزها التاريخي المثير وا

ندري  –تورز  –انجرس –: رين 06 امبواز (الجمعة) –في

نجرس.من الممكن زيارة القلعة التي تضم أكبر نسيج من الرسوم و الصور من  سنغادر 
العصور الوسطى. بعد هذا نذهب إلى وادي اللوار: إلى تورز والتي تعد العاصمة 

قليمية على ضفاف نهر لوار ، وقت للتنزه والغداء. في فترة ما بعد الظهر سوف نرى  ا
ندري ، و التي تشتهر بالحدائق والزهور. استمرار إلى امبواز ، حيث ق ليوناردو  ق في

سنوات قبل وفاته في قلعة لوس لوس. تناول العشاء وإقامة الليلة. 3دا فين آخر 

باريس (السبت) –تشامبورد  –شينونسو  –: امبواز 07

يمكنك التجول في امبواز والتوقف عند تمثال ليوناردو دا فين في جزيرة اللوار. سنرى 
منطقة لوار بعمق أكبر. سنزور قلعة شينونسو، على شكل ج فوق النهر. سوف نرى 

ع في لوار. رحيل إلى باريس. الوصول حوالي الساعة السادسة  أيضا تشامبورد ، أكبر الق
مساءا. نهاية خدماتنا. تحقق من وقت رحلتك في حال كنت بحاجة إلى ليلة إضافية.

فرنسا 
 أيام 7

نامج  ف الفنادق لهذا ال    أسماء و تص
PARIS 
HOTEL NOVOTEL PARIS SAINT DENIS STADE BASILIQUE 4*  
HOTEL NOVOTEL PARIS EST 4*
HOTEL IBIS PARIS 17 CLICHY BATIGNOLLES 3*

 

شمل:  األسعار 

تذكرة الطائرة 

ت بواسطة باص سياحي المواص
قامة  ليالي في باريس  3ا

قامة  ليلة في كاين  1ا

قامة  ليلة في رين 1ا

قامة  ليلة في امبواز   1ا

نجليزية   دليل سياحي باللغة ا
فطار تأمين سفر   /   بوفيه ا

ستقبال في المطار ا
جولة في باريس 

ت إلى منطقة مونت مارت, فيرساليس  التنق

 تذاكر الدخول: منزل مونيه في جيفرني ، حدائق 
ندري ، قلعة شينونسو ، متنزه قلعة شامبورد. في

وجبة عشاء في امبواز

ل يوم أحد  د الرحالت:  مواع

*** 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

السعر للشخص
في الغرفة المزدوجة 1285 دينار أردني

في الغرفة المفردة 1620 دينار أردني




