
ربعاء(  01: دبلن )ا
أه بك في أوروبا ! الذهاب إلى الفندق و من ثم سيكون لديك وقت حر لتفعل ما تشاء. سوف 

ل فترة ما بعد الظهر ، أو يمكنك التحقق من اللوحات  تتلقى معلومات حول بداية رحلتك خ
ستقبال في الفندق.  مية في منطقة ا ع ا

: دبلن (الخميس)02
منة. و سوف تتمتع بنزهة على ضفاف  جولة لمشاهدة معالم المدينة في دبلن، أيرلندا العاصمة ا
نهر ليفي، وزيارة حدائقها، وجامعتها القديمة ووسطها الحيوي والشوارع. وسنقوم ايضا بنزهة حول 

كلية ترينيتي (هذه الزيارة قد تحدث بعد الظهر، عند الوصول إلى دبلن). وقت حر بعد الظهيرة.

كورك  (الجمعة) –كشل  –كيلكيني  –باورسكورت  –: دبلن 03
سنغادر من دبلن ونذهب أى باورسكورت التي تقع في الجوار من دبلن. سنزور حدائقها الرائعة ، التي 

، وتعتبر أجمل الحدائق في أيرلندا, وتتميز بالنوافير والحديقة اليابانية  18ُصممت في القرن الـ 
ليفة. بعد ذلك ، سنسافر إلى كيلكيني حيث سيكون لدينا وقت  الخاصة بها ومقبرة الحيوانات ا

لتناول الغداء والتنزه حول هذه المدينة الصغيرة الحيوية. ومن ثم سنتجه إلى الجنوب ، سنتوقف 
عجاب ، والتي تعني حجر ستونفورت, وهي قلعة من القرون الوسطى  لزيارة صخرة كشل المثيرة ل

يرلندي ضد إنجلترا. الوصول في كورك في منتصف بعد الظهر. حان الوقت  ترمز إلى قتال الشعب ا
للتنزه حول مركز ثاني أكبر مدن أيرلندا. وشملت العشاء.

رني  –كينسالي  –: كورك 04 ليمرك ( السبت) –أدار  –كي
ستمتاع  ) ل سنغادر إلى كينسالي. سوف نتوقف عند تشارلز فورت (شيدت في القرن السابع ع

ة. إمضاء بضع من الوقت في المركز التاريخي كينسالي,  بة المطلة على المحيط مبا بالمناظر الخ
رني وهي مدينة  التي تعد كواحدة من أجمل المدن الساحلية في ايرلندا. بعد ذلك ، سنسافر إلى كي

سياحية في قلب أيرلندا. بعد التنزه وتناول الغداء ، سنأخذك في جولة رومانسية على متن عربة 
يجرها حصان, وجولة في الناشونال بارك، وسط حدائق على ضفاف البحيرة. سوف نأخذ جولة 

الحصان والعربة حتى نصل إلى قلعة روس التي لنرى المناظر الرائعة المطلة على البحيرة. وسف 
رني و نكمل طريقنا  ستمتاع بالمناظر الجميلة للبحيرة.تنتهي رحلتنا في كي نذهب برحلة قصيرة ل

إلى ليمرك. في الطريق نتوقف لمدة قصير في أدار ، وهي قرية صغيرة تحافظ على منازلها الريفية 
سقف المصنوعة من القش وأنقاض الدير القديم. نواصل الطريق إلى ليمرك و  التقليدية ذات ا
نصلها في منتصف الظهر. ستتنزه في وسط المدينة حيث سيكون لديك الفرصة لزيارة قلعتها ، 

والتنزه على طول النهر ، والذهاب إلى الكاتدرائية أو اكتشاف مركز التسوق.

حد) منحدرات موهير  بونراتي –: ليمرك 05  غالواي (ا
ق إلى بونراتي. نط فطار في الصباح و ال تناول وجبة ا

الوصول إلى بونراتي, الذهاب إلى فولك بارك، حديقة رائعة ستعرفنا على كيفية الحياة والمنازل 
نها تصوربدقة كيف كانت الحياة في  عها  . تبرز ق سواق القديمة في أيرلندا في الما الريفية و ا

حقا قد  العصور الوسطى. سنكمل طريقنا إلى كهركونيلحيث تم العثور على بولنابرون دولمن. 
غنام. بعد ذلك، سنقوم بزيارة منحدرات موهير المثيرة  ب ل يكون لدينا فرصة لرؤية كيفية رعي الك

عجاب والتي تطل على المحيط. من الممكن للذين يرغبون التنزه إلى برج أو بريان. في طريقنا  ل
سنعبر من حديقة بورين الوطنية التي تعرض المناظر الطبيعية المدهشة. الوصول في غالواي.

ثنين) –كلونماكنويز  –كونغ  –: غالواي 06 دبلن (ا
ق إلى كونغ. نط فطار في الصباح و ال تناول وجبة ا

بة تقع في منطقة يوجد بها بحيرة رائعة. سنقوم بزيارة أثارالدير  كونغ عبارة عن قرية صغيرة خ
الملكي والتنزه حول قلعة آشفورد ، وهي قلعة رائعة من القرون الوسطى تم تحويلها إلى فندق. 
ثارالرهبانية. سنكمل  سوف نكما طريقنا إلى كلونماكنويز. تناول وجبة الغداء ومن بعدها سنزور ا

رحلتنا إلى دبلن حيث سنصل في وقت متأخرمن بعد الظهر.
نهاية خدماتنا. التحقق من وقت رحلتك في حال كنت بحاجة إلى ليلة إضافية. 

ايرلندا  
نامج أيام 6  ف الفنادق لهذا ال   أسماء و تص

DUBLIN
HOTEL BALLSBRIDGE 4*/HOTEL MALDRON PARNEL SQUARE 4 *
HOTEL CLAYTON LEOPARDSTOWN 4*

CORK
RADISSON BLU HOTEL & SPA, Cork 4*
CLAYTON HOTEL SILVER SPRINGS 4*

LIMERICK
MALDRON HOTEL LIMERICK 3*

GALWAY
MALDRON HOTEL SANDY ROAD GALWAY4 *
THE CONNACHT HOTEL 3*

شمل:  األسعار 
تذكرة الطائرة 

ت بواسطة باص سياحي المواص
نجليزية دليل سياحي باللغة ا

تأمين سفر

قامة  ليالي في دبلن   2ا

قامة  ليلة في كورك   1ا

قامة  ليلة في ليمرك  1ا

قامة  ليلة في غالواي  1ا

فطار بوفيه ا
ستقبال في المطار ا

جولة القارب: عبر روس كاسل 

جولة سياحية في المدينة: دبلن

تذاكر الدخول: حدائق بوويركورت ،  صخرة كاشيل 
، الحديقة الوطنية مع الحصان، حديقة شعبية 

ثار الرهبانية في بونراتي, كلونماكنويز ا

وجبتين غذاء أو عشاء مشمولة في: كورك ، 
ليمريك.

ل يوم أرعاء   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 1215 دينار أردني

في الغرفة المفردة 1425 دينار أردني




