
اسبانيا و البرتغال 
أيام 10

ثاء) : مدريد01 الوصول (الث
نتقال الى الفندق الوصول الى مدريد ستقبال في المطار وا حيث يكون الدليل السياحي بانتظاركم  ا

ليطلعكم على برنامج الجولة، ومن ثم نتجول في أنحاء المدينة ونزور معالم مدريد البارزة، منها معبد 
ي، وساحة إسبانيا  وغران بيا (الشارع الرئي للمدينة)، ونتناول العشاء في أحد المطاعم  داوود الم

هناك.  
ربعاء)02 : مدريد (ا

، نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي, زيارة باسيو ديل برادو, 8:30نبدأ يومنا في الساعة 
زا مايور. كما سنقوم بجولة في حديقة الريتيرو الجميلة حيث البحيرة  ثيبيليس, نيبتونو, بوابة القلعة و ب

س فينتاس ونزور متحف مصارعة  وق الكريستال. كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران 
ق) في الوسط التاريخي لمدريد  زا دي اورينتيه (ساحة ال الثيران كذلك. عند غروب الشمس نذهب الى ب

مقابل الق الملكي. نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.
لشبونة (الخميس) –إيفورا  –كاثيريس  –: مدريد 03

فطار في الفندق. مغادرة مدريد باتجاه كاثيريس. يمكنك القيام بجولة في وسط المدينة وتناول وجبة  ا
الغداء. عند الوصول الى البرتغال, نتوقف لزيارة مدينة إيفورا والتي تعد تراث عالمي, بشوارعها البيضاء 

هيكل  5,000وقصورها وكاتدرائيتها التاريخية. تشمل رحلتنا زيارة كنيسة العظام, والتي تم بناؤها باستخدام 
عظمي. الوصول الى لشبونة ما بعد الظهيرة. التوجه الى الفندق.

: لشبونة (الجمعة)04
وحات  حظة: يقوم الدليل بتقديم  في الصباح، نرافق الدليل السياحي في جولة تعريفية حول المدينة (م

شخصاً) نزور أحياء المدينة التقليدية في منطقة بيليم (مسقط رأس  12اذا لم يتجاوز عدد المجموعة 
العديد من البحارة البرتغاليين) وبرج بيليم ودير جيرونيموس (أحد مواقع التراث العالمي). التنقل الى ساحة 

المطاعم لتناول العشاء (غير شامل السعر) ومن ثم العودة الى الفندق.
بورتو (السبت)  –فاطمة  –: لشبونة 05

في هذا اليوم، نسافر الى شمال البرتغال لنزور "حرم فاطمة". ونشق طريقنا عبر بورتو, ثاني أكبر مدينة 
في البرتغال. تناول وجبة الغداء, والقيام بجولة حول المدينة. وقت حر.

ذ بوم جيسيس  –: بورتو 06 حد) –كامبادوس  –م سانتياغو دي كومبوستي (ا
ذ  بة لمدينة براغا, ركوب أقدم تلفريك بالعالم لزيارة م اليوم سنقوم بالتجول بين المناطق الطبيعية الخ
بوم جيسيس. نكمل رحلتنا لزيارة المدينة التاريخية, كامبادوس. القيام برحلة بالقارب الزجاجي لنتعلم عن 

ل وقت الغداء. يرافقنا دليل سياحي  إنتاج بلح البحر والمحار. الوصول الى سانتياغو دي كومبوستي خ
للقيام بجولة في المدينة, حيث كانت وجهة مشهورة للحج قديما.

 

ثنين)  –ليون  –سيبريرو  –لوغو  –: سانتياغو دي كومبوستي 07 اوبيدو (ا
وجهتنا اليوم ستكون عبر طريق سانتياغو . سنتوقف في مدينة لوغو لزيارة مركزها التاريخي وجدرانها 

الرومانية والتي اعلنت انها معلم تراثي من قبل اليونيسكو. نكمل رحلتنا حيث نتوقف لزيارة سيبريرو وهي 
ل فترة الغداء. زيارة الكاتدرائية القوطية و مركز  قرية صخرية جاليكية صغيرة. الوصول الى ليون خ

ل جبال كانتابريا. الوصول في فترة ما بعد الظهيرة. تتضمن رحلتنا  المدينة التاريخي. التوجه الى اوبيدو خ
ثاء) جولة لمدة ساعة ونصف في المدينة. زيارة الكاتدرائية التي تم بناءها في القرن  ل ايام الث (احيانا خ

ح كامبوامور, شارع روا. ترافا, م التاسع, ق كا
ثاء)  –سانتيانا  –كوفادونغ  –: اوبيدو 08 سانتاندير (الث

بة. نكمل طريقنا الى  نبدأ رحلتنا اليوم بزيارة الى كنيسة كوادونجا والمحاطة بالمناظر الطبيعية الخ
ل العصور الوسطى. زيارة  سانتيانا, واحدة من أجمل مدن إسبانيا, وزيارة ساحتها التي تم بناؤها خ
المتحف الوطني ومركز البحوث في التاميرا. التوجه الى سانتاندير, مدينة ساحلية ذان مناظر جميلة 

ستكشاف هذه المدينة الجميلة. والمليئة بالشواطئ. القيام بجولة بانورامية 

ربعاء)  –بلباو  –: سانتاندير 09 مدريد (ا
فطار في الفندق. الوصول الى بلباو, أكبر مدينة في مدن الباسك. القيام  المغادرة في الصباح الباكر بعد ا

ب. يرافقنا  على والحصول على منظر خ بجولة في التلفريك, الى قمة أرتشاندا لمشاهدة المدينة من ا
دليل سياحي للقيام بجولة في المدينة. زيارة منطقة غوغنهايم, المركز القديم والكاتدرائية. وقت حر. 

. نهاية الخدمة.21:00المغادرة باتجاه مدريد, والوصول بما يقارب الساعة 

نامج  ف الفنادق لهذا ال أسماء و تص
MADRID
HOTEL PRAGA 4*   
HOTEL MELIA AVENIDA AMERICA 4*
 HOTEL WEARE CHAMARTIN 4*
.LISBON
HOTEL ROMA 3*
VIP EXECUTIVE ENTRECAMPOS HOTEL & CONFERENCE 4*
VILA GALE OPERA 4 *
Porto
HOTEL HOLIDAY INN PORTO – GAIA
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS PORTO EXPONOR 3*
AC HOTEL BY MARRIOTT PORTO 4*

SANTIAGO DE COMPOSTELA
TRYP SANTIAGO HOTEL 4*
HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO 4*

OVIEDO
AC HOTEL BY MARRIOTT OVIEDO FORUM 3*
HOTEL OCA SANTO DOMINGO PLAZA 4*

SANTANDER
HOTEL SANTEMAR 4*

شمل:  األسعار 

تذكرة الطيران 

ت بواسطة باص سياحي المواص

نجليزية   دليل سياحي باللغة ا

تأمين سفر

قامة  ليالي في مدريد   2ا

قامة  ليالي في لشبونة  2ا

قامة  ليلة في بورتو  1ا

قامة  ليلة في كومبوستي  1ا

قامة  ليلة في اوبيدو   1ا

قامة  ليلة في سانتاندير  1ا

فطار بوفيه ا

ستقبال في المطار ا

القارب: كامبوداس

جولة سياحية: مدريد, لشبونة, بورتو, سانتياغو 
دي كومبوستي

ت المساء: معبد داوود, ساحة إسبانيا, غران  جو
زا دي اورينتي, براكا دوس بيا, ب

س فينتاس, كنيسة  زا دي  تذاكر الدخول: ب
قبية القديمة في بورتو العظام في إيفورا, ا

ذ بوم  ركوب التلفريك في مدينة براغا الى م
جيسيس

جولة سياحية: اوبيدو, سانتاندير, بلباو
تذاكر الدخول: المتحف الوطني في سانتيانا

ركوب التلفريك الى مرتفعات أرتشاندا في بلباو
ل يوم ثالثاء   د الرحالت: ;  مواع

السعر للشخص 
الغرفة المزدوجة 1305 دينار أردني 

الغرفة المفردة 1610  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


