
: برلين (الخميس)01

نتقال الى الفندق ووقت حر  حيث نزودكم بتفاصيل الجولة التي  بكم في أوروبا  ا أه 
ستبدأ بعد الظهيرة كما يمكنك الحصول على بطاقات تعريفية لدى استقبال الفندق. 

: برلين (الجمعة)02

ستكشاف عاصمة ألمانيا الرائعة المعروفة بالثقافة: برلين. حيث نزور  نرافق الدليل السياحي اليوم 
وسط المدينة التاريخية، وجزيرة المتاحف، والرايخستاغ، وبوابة براندنبورغ، والحدائق العامة هناك. 

ويتبعها زيارة الى نصب المحرقة التذكاري ومتحف جدار برلين. ونق المساء في منطقة 
كانتسترا الحيوية التي تعج بالمطاعم العالمية. 

ثنين) بامبرغ  درسدن : برلين 03 نورنبيرغ (ا

لنتأمل ق هذه نتوجه اليوم الى واحدة من الوجهات السياحية الرئيسة في ألمانيا: درسدن. 
ية بافاريا نقرالمدينة الواقعة على ضفاف  إلبه. نكمل رحلتنا الى مدينة بامبرغ الحيوية في و

ونستكشف منطقة البندقية الصغيرة هناك قبل الذهاب الى ثاني أكبر مدينة في بافاريا: نورنبيرغ. 
وهي مدينة غنية بالتاريخ حيث تحوي منطقة تجمع الحزب النازي "هتلر كولوسيوم".

حد) –داكاو  –ندسهوت  –دير فلتنبورغ  : نورنبيرغ 04 ميونخ (ا

رحلة اليوم مليئة بالمفاجئات, حيث نقوم برحلة قاربية عبر نهر الدانوب في الممرات الضيقة الى 
للرهبة البندكتية, بعد ذلك نقوم بزيارة واحدة من أجمل القرى الرائع  أن نصل دير فلتنبورغ

عتقال النازي  ندسهوت لتناول وجبة الغذاء. نكمل رحلتنا باتجاه متحف معسكر ا لمانية,  ا
حقا الى ميونخ لنصلها في منتصف النهار. ونزور  التي دارت فيها  Olympiapark"داكاو" . نتوجه 

ولومبية عام  لعاب ا لماني العريق ذو الهندسة المعمارية الُمتقنة  BMWومتحف  1972ا ا
لمانية. ومن ثم يكون  ستخدامات المتعددة والذي بدوره يضم مجموعة من أفخم السيارات ا وا

هناك متسع من الوقت للتنزه وتناول الغداء في وسط المدينة التاريخي.

ثنين) –روتنبورغ  –فوسن  –: ميونخ 05 فرانكفورت (ا

لب. وعند الوصول الى مدينة  بة أثناء عبور جبال ا نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخ
فوسن نقوم بزيارة ق نويشفانشتاين. بعد ذلك سنصعد على متن الباص للتوجه الى ج 
ل (بامكانك العودة مشيا أو على متن عربة (غير  ماريا لرؤية المناظر الطبيعية الرائعة بين الت

مشمول)). نسافر الى مدينة روتنبورغ المسورة الرائعة حيث تشمل خدماتنا زيارة الى متحف 
كريسماس المذهل (سعر التذكرة مشمول). نكمل طريقنا باتجاه عاصمة ألمانيا المالية, 

فرانكفورت.

ثاء)  –كولونيا  قلعة ألتس  جولة بحرية على طول نهر الراين  : فرانكفورت 06 دوسلدورف (الث
تشمل أنشطتنا اليوم زيارة وادي راين ووادي موزيل ذوي التاريخ العريق والقرى الساحرة, وجولة 

حقا الى ضفاف  بحرية صغيرة على طول نهر الراين؛ بين قريتي روديشييم و زانكت غوار . لنصل 
نهر موزيل ونتناول وجبة الغذاء في بلدة كوشيم. سنقوم أيضا بزيارة قلعة ألتس التي تعود 

للقرون الوسطى والمحاطة بالغابات الكثيفة. ومن ثم نسافر الى كولونيا التي تمتاز بكاتدرائيتها 
القوطية العريقة لنصلها في اخر النهار والتجول قبل الذهاب الى الفندق في مدينة دوسلدورف.

ربعاء)  هاملن  –تسول فيرأين  : دوسلدورف 07 هانوفر (ا
ومن ثم نتوجه الى واحدة من نتجول في مدينة دوسلدورف الواقعة على ضفاف نهر الراين. 

الوجهات في أوروبا ذات أهمية صناعية وتراثية, تسول فيرأين, لزيارة منجم فحم "تسول فيرأين" 
المصنفة كموقع من مواقع التراث العالمي. نكمل طريقنا باتجاه الشمال الى مدينة هاملن التي 

حقا الى مدينة هانوفر حيث لدينا المتسع من الوقت لزيارة  اشتهرت بأسطورة زمار هاملن. نتوجه 
وسط هذه المدينة المزدهرة.

ر  –: هانوفر 08 برلين (الخميس) –غوس

ر, لرؤية ساحاتها وجدرانها  وقت حر في هانوفر قبل التوجه الى واحدة من أجمل قرى ألمانيا, غوس
ق نحو برلين لنصلها بعد  وتناول الغذاء ومبانيها الخشبية. سنقوم بالتجول نط هناك ومن ثم ا

الظهيرة. وقت حر. ثم 

ألمانیا  
8 أيام 

نامج  ف الفنادق لهذا ال   أسماء و تص
BERLIN 
HOTEL MERCURE TEMPELHOF 4* 
HOTEL CITY BERLIN EAST 4* 
HOTEL HOLIDAY INN BERLIN  CITY WEST 4* 

NUREMBERG
HOTEL NH COLLECTION NÜRNBERG CITY 4*

MUNICH
HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH CITY EAST 4*
LEONARDO HOTEL MUNICH CITY OLYMPIAPARK 4*
SHERATON MUNICH WESTPARK HOTEL 4*

FRANKFURT
TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT 4 *
HOTEL NH WIESBADEN 3 *
AKZENT HOTEL BERG’S ALTE BAUERNSCHÄNKE 4 *

DUSSELDORF
LEONARDO HOTEL DÜSSELDORF AIRPORT – RATINGEN 4*
HOTEL WYNDHAM GARDEN DUESSELDORF CITY CENTRE KOENIGSALLEE 4 *
HOTEL RADISSON BLU KOLN 4 *
HANNOVER
WYNDHAM HANNOVER ATRIUM 4*/MARITIM AIRPORT HOTEL HANNOVER 4*
MARITIM HOTEL BAD SALZUFLEN 3*

شمل:  األسعار 

تذكرة الطيران 
ت بواسطة باص سياحي المواص

نجليزية دليل سياحي باللغة ا

تأمين سفر

قامة  برلين ليلتان في  2ا

قامة  نورنبيرغ ليلة في  1ا

قامة  ميونخ ليلة في  1ا

قامة  فرانكفورت ليلة في  1ا

قامة  دوسلدورف ليلة في  1ا

قامة  هانوفر ليلة في  1ا

فطار  بوفيه ا

ستقبال في المطار ا
جولة قارب عبر نهر الدانوب ونهر الراين

جولة سياحية في برلين 
ت المساء الى: حي مصانع الجعة في ميونخ جو

تذاكر الدخول: نصب هولوكاست التذكاري ومتحف جدار برلين 
عتقال النازي "داكاو" في  BMWمتحف و ومتحف معسكر ا

متحف كريسماس في روتنبورغ ومنجم فحم و ميونخ
"تسول فيرأين"

س  ل يوم خم د الرحالت: مواع
السعر للشخص 

في الغرفة المزدوجة 1280 دينار أردني
   الغرفة المفردة 1545 دينار 

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

و بأمكانك التأكد من سعر التذكرة لذا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق أعلى لسعر التذكرة 
على موقع شركة ا لطیران األلكتروني و اذ وجدت سعر أقل تستطیع حجزھا مباشرة أو اعالمنا




