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 8102رأس السنة  القاهرة
 8102كانون الثاني   8كانون أول حتى   82من  أيام 5 

 

 

، الوصووول ةلووى مبووار صووحاحا 01:81ع ووى مووتن ملوور ل بيووران السوواعة  : التجمووف  ووي مبووار ليووروت ل سووار ةلووى القوواهرةاليوووم الول
 اول مشروب االستقحال، استالم الغرف والراحة.القاهرة الدولي، االستقحال من قحل مندولينا، واالنتقال ةلى الاندق المختار، تن

آالف سونة مون الاضوارة لوين الاراعنوة موف عجيحوة مون عجوا حه   5: تناول وجحة اإل بار، وقضاء نهار سياحي من خوالل اليوم الثاني
سووقارة زيوارة  العبووور. لعود ال هوورو  لووورق الحور   عور ، زيوارة مومنقووور  ، ألوو الهووول-خاور -)خو ووو وهوي أهراموات الجيوولة الوثالث

  وممايس حيث الهرامات المدرجة...
زيارة المتاف الملر  حيث الماليوين مون أهو  وأنودر ا اوار الارعونيوة،  وقضاء نهار سياحي  ي: تناول وجحة اإل بار، اليوم الثالث

ي خوان الخ ي وي ق عة صالح الدين، مسجد مامد ع ي، ومن ا  قضواء وقوح حور لليوارة مسوجد الاسوين والزهور أو ل تسووق  و ا 
 والتمتف لعراقة مقاهي الايشاو  ونجيب مااوظ.

تجولوة م Dlx*5مسواء تنواول وجحوة العشواء موف سوهرة  وي لواخرة نهار كامل حور حسوب الرةحوة. اإل بار، : تناول وجحة اليوم الرالف 
 .(Marriott Nile Maxim Dlx Cruise)  ي النيل
السوواعة  حوور لاسووب موعوود البووا رة، االنتقووال ةلووى المبووار ل سووار ةلووى ليووروتقضوواء وقووح : تنوواول وجحووة اإل بووار، الخووامساليوووم 

 لالسالمة.الخامسة مساء 
 

موف  ليوالي 4لمودة  ، اإلقامة  وي الانودق المختوارالسياحية ، جميف ملاريف النقل لأحدث الوسا لتذكرة البا رة شام ة الضرا ب :السعر يشمل
  Dlx*5يوف المواكن الاريوة الموذكورة )الهراموات مون الخوارج ، سوهرة موف عشواء ع وى موتن لواخرة وجحوات اإل بوار، رسووم الودخول ةلوى جم

Nile Maximاإلقامة. مّدة، مف خدمة مميلة من قحل مندولينا  ي القاهرة طي ة  ي النيل، والمرشد السياحي 
المشوورولات حتووى الميووال، الب حووات  ات   والر،  05تووأمين السووار  ،سوونة  51و وووق  05)مجانووا لعموور  ون  رسوو  التأشوويرة :السووعر ال يشوومل
 .واإلكراميات البالف الشخلي
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 مار ة مل وجة الايةا  ندق

Steigenberger El Tahrir 4* Dlx 580 525 585 

Fairmont Nile City 5* Super Dlx    

Marriott Cairo 5* DlX    

 

  الدخول ةلى الاندق لتغبية الناقات الشخلية ع ى أن تعا  قيمة التأمين ل شخص  ي حال عدم استهالك مالح ة: مع    نا ق ملر تب ب تأمين عند
 شيء عند المغا رة.

  الغر ة الثالاية تاتو  سرير اضا يLit Pliant 

  السعر ل شخص الواحد

 


