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

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

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

مركز القيادة الروحية للكنيسة الكاثوليكية في العالم. سيكون بامكانك زيارة كاتدرائية القديس 
كل  نتقال الى منطقة تراستيفيري المليئة بالمطاعم وا بطرس. وفي المساء، نوفر وسائل ل

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

ستكشاف المدينة, حيث ستتاح لك فرصة زيارة واحدة من أقدم  لديك وقت حر لطوال اليوم 
وروبية. المدن ا

ثنين) –أنكونا  –لوريتو  : روما 04 فيري (ا
بة أثناء عبور  نغادر روما في الصباح الباكر ونستمتع اليوم بمناظر اقليم أبروتسو الطبيعية الخ
جبال ابيناين. سنتوجه الى بلدة لوريتو التي تعود للقرون الوسطى للتجول فيها ولزيارة كنيسة 
دي سانتا كازا (كاتدرائية البيت المقدس) وبيت مريم العذراء. بعد ذلك, نصل الى مدينة أنكونا 

. درياتيكي للتجول فيها قلي القيام بجولة بداية الظهيرة على متن  الواقعة على ساحل البحر ا
قامة في غرف (كابينة) مزدوجة مع حمام خاص  القارب عبر يوني. ا درياتيكي والبحر ا البحر ا

على متن العبارة ( ننصح باحضار حقيبة اضافية للمبيت, ونعلمكم بأن تكاليف وجبة افطار يوم 
ثاء صباحا  غير مشمولة) الث

ثاء) –يوانينا  –: إيغومنيتسا 05 باكا (الث كا

في.  نصل في الصباح الباكر في اليونان الشمالية (إيغومنيتسا) الشبيهة بالعالم التركي والس
نذهب بعد ذلك الى مدينة يوانينا التاريخية المسورة التي تقع على ضفاف بحيرة وسنقوم برحلة 
ديرة. نكمل طريقنا  قصيرة على متن القارب لغاية الوصول جزيرة يوانينا التي تحوي العديد من ا

عجاب  باكا ونصلها في بداية الظهيرة. زيارة وادي ميتيوراس, وهو مكان مثير ل باتجاه مدينة كا
ديرة الشهيرة الموجودة في الوادي. تناول وجبة  أعلنه اليونسكو تراث عالمي. زيارة بعض من ا

العشاء.
باكا 06 ربعاء) دلفي  : كا أثينا (ا

بة الى أن نصل  نسافر باتجاه الجنوب عبورا بمنطقة ثيساليا  ونستمتع بالمناظر الطبيعية الخ
ب ونتناول وجبة  ثري الرائع الذي يطل خليج كورينث الخ مدينة دلفي.  سنقوم بزيارة المجمع ا

كا  الغذاء هناك. نكمل رحلتنا الى أثينا ونصلها وقت الظهيرة. تشمل خدماتنا أيضا رحلة الى حي ب
ستمتاع بروحية الفلكلور التي تعكسها. الذي يعج بالمطاعم اليونانية مقدما فرصة ا

: اثينا (الخميس)07
تشمل أنشطتنا في الصباح جولة سياحية برفقة دليل سياحي محلي حول المدينة وزيارة الق  

ولى في الع الحديث ,و  ولمبية ا لعاب ا الملكي ,وملعب باناثينايكوس الذي أقيم فيها ا
ولمبية  لعاب ا . اخر وجهة لنا ستكون عند هضبة 2004الضواحي الجديدة التي ظهرت بعد ا

اكروبوليس (سعر التذكرة غير مشمول). وقت حر للتنزه واستكشاف المدينة. 

: اثينا (الجمعة)08
فطار  تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة ا

ايطاليا و اليونان 
أيام 8

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

ROMA 4* / IH HOTELS ROMA Z3 4*

FERRY BUSAN  SHIMONOSEKI
FERRY TOMAKOMAI  SENDAI

KALAMBAKA

AMALIA HOTEL KALAMBAKA 4* /DIVANI METEORA 4*

ATHENS
HOTEL NOVOTEL ATHENS 4*/ HOTEL STANLEY ATHENS 4*
HOTEL PRESIDENT 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 فيري  1ا
قامة  باكا  1ا ليلة في كا
قامة  ليالي في أثينا   2ا

فطار بوفيه ا
ستقبال في المطار ا

جزيرة يوانيناجولة قارب: الى 
جولة سياحية: اثينا وروما 

ك في اثينا و ت المساء الى: حي ب  جو
منطقة تراستيفيري في روما

إيغومنيتسا  العبّارة:  ليلة في أنكونا 
باكا وجبات الطعام: العشاء في كا

ل يوم جمعة   د الرحالت:  مواع
السعر للشخص 

في الغرفة المزدوجة 1295 دينار أردني 
الغرفة المفردة 1595  دينار أردني 

*** 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




