
: روما (الجمعة)01
نتقال الى الفندق ووقت حر  أه بكم في أوروبا  حيث يكون الدليل السياحي بانتظاركم ليطلعكم على برنامج  ا

الجولة التي ستبدأ بعد الظهيرة.
02: روما )السبت( 

في الصباح، نقوم بجولة تعريفية ل"المدينة الخالدة" مع دليل سياحي محلي حول المعالم التاريخية في المدينة مثل 
تراني, ومن ثم  حمامات كرك  و ساحة البندقية, وسيرك ماسيمو, وهضبة كابيتولين, وكاتدرائية القديس يوحنا ال

تنتهي جولتنا وصو الى دولة مدينة الفاتيكان وهي مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم. سيكون 
نتقال الى منطقة تراستيفيري المليئة  بامكانك زيارة كاتدرائية القديس بطرس. وفي المساء، نوفر وسائل ل

كل العالمي.العودة الى الفندق. بالمطاعم وا
حد)03 : روما (ا

وروبية. لديك وقت حر ستكشاف المدينة, حيث ستتاح لك فرصة زيارة واحدة من أقدم المدن ا لطوال اليوم 
ثنين) : روما04 فلورنسا (ا

ّبة. وعند الوصول الى مدينة فلورنسا،  ل الطريق بالمناظر الخ نغادر مدينة روما باتجاه الشمال حيث نستمتع خ
نتجه فوراً الى ساحة مايكل أنجلو الرائعة. وبعد ذلك سوف يكون هناك جولة مع دليل سياحي محلي حول المعالم 

التاريخية في المدينة.  وبعد الظهيرة يمكنك التسوق في متاجر مدينة فلورنسا الشهيرة أو زيارة متاحفها الهامة.
ثاء) سنك تير   بيزا : فلورنسا05 جنوة (الث

نتوجه الى مدينة بيزا. ومن ثم ننتقل على متن قطار سياحي الى ساحة دي ميراكولي (ساحة المعجزات) الذي يحوي 
وروبية مثل ساحل ليغوريا , و الى ساحل  برج بيزا المائل الشهير. بعدها، سوف نقوم بزيارة الى  أجمل السواحل ا

د الخمس" المدرجة كموقع من مواقع التراث العالمي وتضم خمسة قريات تعتاش على صيد السمك  سنك تير "الب
قرية فيرنازا, على متن القطار (سعر التذكرة  والمردود من السياحة. ومن هناك نتوجه الى واحدة من القرى الخمس ,

وتطل على البحر. في وقت الغذاء, سوف  1318مشمول) ونزور كنيسة سانتا مارغريتا المذهلة  التي بنيت عام 
نذهب باتجاه مدينة ليفانتو على متن القطار حيث تكون الحافلة بانتظارنا لتنقلنا الى مدينة جنوة التي تذكرنا بالحركة 

ل العصور الوسطى. الجمهورية الصاعدة خ
حيان  حظة:  القطار المتوجه الى سنك تير يقدم خدمة محلية وليست سياحية,  لذلك قد يكون مكتظ في بعض ا م

ل الرحلة. قدام خ (وليس باستطاعتك حجز أماكن المقاعد) ولذلك يوجد احتمال بالبقاء وقوفا على ا
نو بورتوفينو  –سانتا ماغريتا  –: جنوة 06 ربعاء) مي (ا

ية والمجاورة لمدينة سانتا مارغريتا ليغور على متن القارب. ونقوم بنزهة على  نتوجه الى قرية بورتوفينو الح
نو بزيارة الكاتدرائية و طول البحر ونستمتع بوقتنا الحر. بعد تناول وجبة الغذاء, سوف نذهب نق الوقت في مي

الرائعة.
حيان فسيتم النقل  ل أشهر الشتاء لن تتوفر خدمة القوارب المتوجهة الى بورتوفينو في بعض ا حظة هامة: خ م

نتظار الطويل) ضافة الى وقت ا عندئذ التنقل على متن عربة الميكروباص ( خدمة ذات جودة فقيرة با
نو 07 (الخميس) فيرونا –منطقة البحيرات  –: مي

يطالية ذات أجمل المناظر الطبيعية الرائعة في أوروبا,  بدءا بأورتا دي سان  ننطلق اليوم الى منطقة البحيرات ا
جوليو, حيث سنقوم برحلة على متن القطار لنصل الى وسط هذه القرية التي تعود للقرون الوسطى, ومن ثم 

نذهب الى جزيرة سان جوليو التي تحوي دير وتقع في منتصف بحيرة أورتا على متن قارب. وبعد ذلك نتوجه الى 
ضفاف بحيرة ماجيوري لنتوقف عند بلدة ستريسا. ومن هناك بامكانك القيام بزيارة اختيارية الى جزر بورومين 

وخاصة جزيرة أيزو بي ذات الحدائق المذهلة والق (تغلق أبوابها في فصل الشتاء). بعد ذلك الذهاب الى فيرونا 
قامة هناك. بعد تناول وجبة الغذاء وا

البندقية (الجمعة) –: فيرونا 08
سيكون هناك متسع من الوقت للتعرف الى مدينة روميو وجولييت قبل الذهاب الى البندقية وسوف نصل حوالي 

 العريقة برفقة دليل سياحي محلي الساعة الواحدة ظهرا. وعند الوصول سنستقل القارب لزيارة ساحة سان ماركوس
, ستتاح لك فرصة زيارة مدينة مصنع موارنو للزجاج. وقت حر لركوب قارب للتجول حول وسط المدينة. بعد ذلك

قامة هناك. الجندول. بعد الظهيرة، يمكنك تناول العشاء في منطقة ميستري في المطعم الذي تفضله وا
بيروجيا (السبت) غوبيو  سان مارينو  بادوفا  : البندقية 09

سنذهب الى مدينة بادوفا لرؤية كاتدرائية القديس , وهي وجهة للعديد من الحجاج, ومن ثم نذهب الى ساحل البحر 
درياتيكي لرؤية دولة سان مارينو المستقلة والمشيدة على قمة جبل حصين . بعد تناول وجبة الغذاء, نكمل  ا

بينيني الى أن نصل مدينة غوبيو التي تتميز ب "  ب ونجتاز سلسلة جبال ا  Palace ofطريقنا عبر الريف الجبلي الخ
Consuls .وبالكاتدرائية التي تعود القرن الثاني ع . ثم الذهاب الى بيروجيا "

حد)  أسيزي –: بيروجيا 10 روما (ا
" برفقة دليل سياحي محلي لتسلق منحدراتها وتأمل ساحاتها وراعها الحجرية. نكمل رحلتنا الى مدينة وش نقوم اليوم بزيارة مدينة بيروجيا التاريخية التي تدعى أيضا "مدينة الشوكو

يم خدماتنا. الرجاء التأكد من موعد تقدأسيزي حيث سيكون لدينا المتسع من الوقت لتناول الغذاء و الذهاب الى كاتدرائية القديس فرنسيس. نتوجه الى روما بعد الظهيرة. انتهاء 
 الطيران في حال الحاجة الى حجز اقامة لليلة اضافية

ايطاليا 
أيام 10

نامج  ف الفنادق لهذا ال   أسماء و تص
ROME
HOTEL CRISTOFORO COLOMBO 4* / HOTEL SHANGRI LA 
ROMA 4*
IH HOTELS ROMA Z3 4*

FLORENCE
CONFERENCE FLORENTIA HOTEL 4 */HOTEL IBIS FIRENZE NORD 
AEROPORTO3*

MILANO
IH HOTELS MILANO LORENTEGGIO 4*

VENICE
HOTEL DUCA D’AOSTA 4*/HOTEL LUGANO TORRETTA 4*
HOTEL ALEXANDER 4*

شمل:  األسعار 
تذكرة الطيران 

ت بواسطة باص سياحي المواص
نجليزية دليل سياحي باللغة ا

تأمين سفر
قامة  ليالي في روما   3ا
قامة  ليلة في فلورنسا  1ا
قامة  ليلة في جنوة  1ا
قامة  ن  1ا ليلة في مي
قامة  ليلة في فيرونا   1ا
قامة  ليلة في فينيسيا  1ا
قامة  ليلة في بيروجيا   1ا

فطار بوفيه ا
ستقبال في المطار ا

جولة قارب الى جزيرة سان جوليو و وكنيسة 
سان ماركو في البندقية

و  جولة سياحية في وروما وفلورنسا والبندقية
بيروجيا وكتدرائية أسيزي

ت المساء الى تراستيفيري في روما جو

نتقال الى ساحة مايكل أنجلو في فلورنسا ا

تذاكر الدخول: الى مصنع مورانو للزجاج في 
البندقية

قطار الى: ساحة دي ميراكولي (ساحة المعجزات) 
د الخمس" و أورتا في بيزا, سنك تير "الب

 بورتوفينو مدينة سانتا مارغريتا ليغور عبارة الى:  
ل يوم جمعة  د الرحالت:  مواع

السعر للشخص
في الغرفة المزدوجة 1480 دينار أردني 

الغرفة المفردة 1790  دينار أردني 


