
: صوفيا (الخميس)01
نتقال الى الفندق. أه بكم في ستقبال في المطار ,ومن ثم ا عاصمة  الوصول الى صوفيا ,وا

ضافة الى زيارة  بلغاريا حيث نقوم بجولة حول المدينة بعد تناول وجبة الغذاء. با
بة.  كاتدرائية ألكسندر نيفسكي, الكنيسة الروسية, المسجد الكبير, عمارة ستالينية الخ

باقي اليوم وقت حر.
بلوفديف (الجمعة)باتشكوفو: صوفيا02

.  ننتقل الى  زيارة دير باتشكوفو, وهو ثاني أكبر دير في بلغاريا من القرن الحادي ع
مدينة بولفديف, و هي من أقدم المدن في أوروبا.  (شامل تذاكر الدخول الى المعالم 

في المدينة).
ك: بلوفديف03 فيليكو ترنوفو (السبت)أرباناايتارشيبكاكازن

ك التراقي , ومن ثم ننتقل الى كنيسة شيبكا الروسية والتي تؤرخ  يح كازان زيارة 
ثنوغرافي,  الحرب التي وقعت ما بيت روسيل وتركيا. نتوجه الى ايتار لزيارة المتحف ا

, مدينة تجارية قديمة حيث سنقوم بزيارة كنيسة  زمن ثم نكمل رحلتنا الى أربانا
المهد. زيارة مدينة فيليكو ترنوفو عاصمة بلغاريا السابقة. تناول وجبة العشاء (السعر 

شامل).
حد)دير ديميتار باساربوفسكي: فيليكو ترنوفو04 بوخارست (ا

نغادر بلغاريا الى رومانيا, وفي طريق الرحلة سنقوم بزيارة دير باسار بوفسكي. التوجه 
الى بوخارست والقيام بجولة بانورامية للمدينة,. (شامل وجبة العشاء).

ثنين)برانسينايا: بوخارست05 سيغيسوارا (ا
ع بيليس ننطلق الى ترانسيلفانيا عبر سلسلة جبال  كاربات. الوصول الى سينايا, زيارة ق

شامل تذاكر “(ق دراكيو”وبيليسور, ومن ثم زيارة حصن بران المعروف باسم 
الدخول). الوجه الى سيغيسوارا حيث سنقوم بتناول طعام العشاء في مطعم الكونت 

 . دراكيو
ثاء)هونيدواراسيبيوبييرتان: سيغيسوارا06 تيميشوارا (الث

(شامل تذاكر الدخول) ومن ثم نتجه الى سيبيو  عاصمة ترانسيلفانيا بييرتان زيارة كنيسة 
ع  ستكشاف قلعة هونيدوارا (شامل تذاكر الدخول) والتي تعتبر من أجمل ق قديما 

رومانيا. التنقل الى تيميشوارا والقيام بجولة في المدينة. 

ربعاء) : تيميشوارا07 بلغراد  (ا
بيا  بلغراد حيث سنقوم بجولة بانورامية للمدينة. وقت حر ما بعد التوجه الى 

الظهيرة.
:  بلغراد (الخميس)08

فطار.  تنتهي خدماتنا بعد ا

بلغرادترانسیلفانیا  بلغاريا و رومانیا 
أيام 8

نامج  الفنادق لهذا ال
SOFIA
HOTEL NOVOTEL SOFIA 4*/BEST WESTERN PLUS EXPO HOTEL 4*

PLOVDIV
HOTEL RAMADA PLOVDIV TRIMONTIUM 4*

VELIKO
YANTRA GRAND HOTEL 4*

BUCHAREST
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL BUCHAREST  UNIRII SQUARE 4*
RAMADA BUCHAREST PARC 4*

SIGHISOARA
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL SIGHISOARA– CAVALER 4*
KORONA HOTEL 4* / MERCURE SIGHISOARA BINDERBUBI HOTEL & SPA 4*

TIMISOARA
HOTEL TIMISOARA 4* / HOTEL CONTINENTAL 4*

BELGRAD
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BELGRADO CITY 4 *

شمل:   األسعار 

تذكرة الطيران 
ت بواسطة باص سياحي المواص

نجليزية دليل سياحي باللغة ا

تأمين سفر

قامة  ليلة في صوفيا  1ا

قامة  ليلة في بلوفديف  1ا

قامة  ترنوفو ليلة في  1ا

قامة   بوخارست ليلة في  1ا

قامة  سيغيسوارا  ليلة في  1ا

قامة  تيميشوارا  ليلة في  1ا

قامة  بلغراد ليلة في  1ا

فطار  بوفيه ا

ستقبال في المطار ا

بوخارست. بولفديف, جولة المدينة: صوفيا.

تذاكر الدخول: المدرج الروماني, بوتيكا القديمة, البيت 
ك التراقي, دير باسار بوفسكي,  يح كازان رميني,  ا

. كنيسة المهد في أربانا

فيليكو ترنوفو, و  , ووجبات غداء أو عشاء في بولفديف 3
بوخارست 

جولة المدينة: بوخارست وبلغراد.

تذاكر الدخول: حصن بران, كنيسة بييرتان, قلعة هونيدوارا 

وجبة غداء أو عشاء واحدة في سيغيسوارا
ل يوم أرعاء  د الرحالت: مواع

السعر للشخص 
في الغرفة المزدوجة1525 دينار أردني  

الغرفة المفردة 1710 دينار 

ان للشخص أبتداءا    دينار  400سعر تذكرة الط
لذا يرجى عدم األحراج اذا وجد فرق أعلى لسعر التذكرة 

لطیران األلكتروني و اذ وجدت سعر  ا موقع شركة التذكرة على سعر من و بأمكانك التأكد
أو اعالمنا تستطیع حجزھا مباشرة  أقل




