
ثاء)01 : موسكو (الث
ستمتاع بالمدينة  نتقال الى الفندق – وقت حر ل ستقبال من المطار – ثم ا الوصول وا

– المبيت. 
ربعاء)02 : موسكو (ا

تبدأ رحلتنا اليوم مع زيارة شيّقة  للعاصمة الروسية المهيبة التي تجمع بين الما 
والحا والمستقبل بطريقة مميزة: موسكو. حيث نقوم بجولة على طول شوارعها 
يح لينين  نيقة، ومن ثم نرجع الى الساحة الحمراء و الواسعة، ونجوب أسواقها ا

وكاتدرائية القديس باسيل وكاتدرائية المسيح المخلص والكرملين واثنتين من 
ن تكون الزيارة متزامنة  مع العرض العسكري الذي  الكاتدرائيات المهمة. كما سنسعى 

يعقد في ساحة سوبورنايا. وقت حر الوقت في المساء.
: موسكو (الخميس).03

في محاولة لدراسة الروح الروسية في العمق، نذهب صباحاً في جولة إلى 
كولومينسكوي، مكان إقامة القي قديماً. كما سنحظى بفرصة حضور عرس رو 

ت الرائعة. وقت حر في  ط تقليدي هناك. وأثناء الطريق، نمر بجامعة موسكو ا
المساء. 

نوفغورود (الجمعة). –غروجوفيتس  –فالدمير  –: موسكو 04
نغادر موسكو باتجاه فالدمير حيث نزر الكاتدرائية الجميلة في هذه المدينة و هي عضو 

ق الى المدينة التي  في اليونيسكو للتراث,  الغداء متضمن و نتابع بعدها باتجاه ال
نسب للتسوق و هي غروجوفيتس بوسطها القديم الممتع للم و المناظر  ستكون ا
بة التي تمير هذه المدينة و اخيرا ننطلق باتجاه نوفغورود و هي عاصمه مقاطعه  الخ

فولغا و هي المقاطعه الخامسة بما يخص عدد السكان و حيث الروائي ماكسيمو 
دته , حيث يتسنى لنا امضاء بعض الوقت على ضفاف النهر و زيارة  غوركي مقر و

ماكن السياحية القديمة  المبيت. –بعض ا
ماكارجيفو شبيوكساري  (السبت). –: نوفغورود 05

اء و الغابات و البحيرات و  كثر ازدحاما و السهول الخ نغادر صباحا عبر الطرقات ا
البيوت الخشيبة على طريقنا, حتى نصل الى ماكاريفو و نزور الدير الذي تعود الى 

القرن الخامس ع على ضفاف فولغا و نركب العبارة للقيام بعبور النهر برحلة تستمر 
دقيقة, الغداء متضمن, و من ثم نتابع الى شيبوكساري عاصمة شيبوفاسيا  20قريبا من 

صول  المقاطعة المميزة  حيث سكانها يتحدثون لهجة خاصة تسمى شيفوشيان ذات ا
المبيت. –نشاهد عرضا تقليديا و بعدها  –التركية 

حد). سفيجاشك  –يوشكار اول  –: شبيوكساري 06 كازان  (ا
فطار نتجه الى يزشطكار اول عاصمة مقاطعة ماري ايل, حيث سكان هذه بعد ا

المناطق عاشو قرونا في الغابات و يتحدثون لغة قديمة جدا  مشتقة من الهنغارية , 
الغداء  –حيث وسط المدينة القديم قد جدد مؤخرا و اصبح من أجمل مراكز المدن 

ثرية المعترف بها في اليونيسكو  –متضمن  ثم نتابع الى سفيجاشك  أحد المواقع ا
حيث نقوم بجولة قصيرة و من ثم المبيت.

ثنين).07 : كازان  (ا
فطار يوم كامل لزيارة كازان المدينة الساحرة التي يقطنها اكثر من مليون شخص و في وسطها يوجد المسجد الكبير و الكنيسة  و تت ببيوتها  ميزبعد ا

ستمتاع بالمدينة  –القطنية من الخارج  المبيت. –فترة بعد الظهيرة وقت حر ل
ثاء). : كازان 08 المغادرة  (الث

نتقال الى المطار للمغادرة فطار ا بعد ا

روسیا  
أيام  8

نامج  الفنادق لهذا ال
MOSCOW
HOTEL CROWNE PLAZA MOSCOW  WORLD TRADE CENTRE 5*
RADISSON SLAVYANSKAYA HOTEL AND BUSINESS CENTRE, MOSCOW 4*

NOVGOROD
HOTEL PARK INN BY RADISSON VELIKY NOVGOROD 4*

CHEBOKSARY
HOTEL IBIS CHEBOKSARY CENTER 3*

KAZAN
COURTYARD BY MARRIOTT KAZAN KREMLIN 4*

شمل:  األسعار 

تذكرة الطيران 
ت بواسطة باص سياحي المواص

نجليزية دليل سياحي باللغة ا

تأمين سفر

قامة  موسكو  ليالي في  3ا

قامة  نوفغورود ليلة في  1ا

قامة  شبيوكساري  ليلة في  1ا

قامة  كازان  ليلتان في  2ا

فطار  بوفيه ا

ستقبال و الوداع في المطار ا
ت سياحية: موسكو, كازان جو

ديمير,  ص, كاتدرائية في ف الدخوليات: كنيسة الخ
كرملين غوروجوفيتس, عرض تقليدي في تشيبوساري

العبارة في نهر فولغا
وجبات غداء أو عشاء 3

ل يوم ثالثاء   د الرحالت: مواع
السعر للشخص 

في الغرفة المزدوجة 1445 دينار أردني   
الغرفة المفردة 1800 دينار 

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

و بأمكانك التأكد لذا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق أعلى لسعر التذكرة 
من سعر التذكرة على موقع شركة ا لطیران األلكتروني و اذ وجدت سعر 

أقل تستطیع حجزھا مباشرة أو اعالمنا




