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 األقصر وأسوانالقاهرة 
 8102نيسان  9حتى  3من  أيام 7 -الفصح 

، الوصول إلى مطار القااهرة الالولي، ظهرا 08الساعة  : التجمع في مطار بيروت للسفر إلى القاهرةاليوم األول 
 راحة.االستقبال من قبل منلوبينا، واالنتقال إلى الفنلق المختار، تناول مشروب االستقبال، استالم الغرف وال

آالف ساانة ماان الةاااارة بااين الفراعنااة مااع  5: تناااول وةبااة ارفطااار، وقااااي نهااار سااياحي ماان  ااالل اليااوم الناااني
ومنقااور  ، أبااو الهااول، موباال الااوا  ،  يااارة - فاار -عجيبااة ماان عجاااهبهأ وهااي أهرامااات الجياافة الاانالث   وفااو

 سقارةممفيس و مصنع لورق البر  ، الوطور، والبا ار. بول الظهر  يارة 
 يارة المتةف المصر  حيث الماليين من أهأ وأنلر  وقااي نهار سياحي فيارفطار، تناول وةبة : اليوم النالث

قلوااة صااالح الاالين، مسااجل مةماال علااي، وماان ثااأ قااااي وقااس حاار لفيااارة مسااجل الةسااين  اآلثااار الفرعونيااة، ثااأ
 او  ونجيب مةفوظ.واأل هر أو للتسوق في  ان الخليلي والتمتع بوراقة مقاهي الفيش

إلااى أسااوان. الوصااول،  05:15الساااعة  واالنتقااال إلااى المطااار فجاارا للساافر: تناااول وةبااة ارفطااار، اليااوم الرابااع
 *MS Crown Empress 5االستقبال من قبل منلوبينا في المطار والتوةه الساتالم الغارف فاي باا رة 

Lux   . بواال الظهاار قااااي رحلااة فااي  وةبااة الغااواي والراحااة. يااارة الساال الوااالي والمساالة الناقصااة. تناااول  ظهاارا
 البا رة. مع سهرة في مساي عشاي .موبل فيلةالنيل بالمركب الشراعي 

الغاواي أثنااي اربةاار  تناول وةباة واربةار إلى كوم أمبو لفيارة الموبل فجرا،: تناول وةبة ارفطار، خامسلااليوم 
  .قليل سهرة باللباس الت معإلى إ فو، مساي الوشاي 

  واربةااار باتجاااق األقصاار الغااواي  ثااأ  يااارة موباال هااورس فااي إ فااو ركوبااا عربااات الخياال: ارفطااار، اليااوم السااا س
 مساي عشاي مع سهرة و اعية في البا رة

 يارة البار الغرباي: وا   الملاوك، ومن ثأ  موبل الكرنكو موبل األقصر : شرقيارفطار،  يارة البر ال: بعساالاليوم 
إلااى المطااار للساافر إلااى القاااهرة ومنهااا مباتاارة إلااى بيااروت بواال الظهاار والتوةااه  تشبسااوت، تمنااالي ممنااونموباال ح

 بالسالمة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Lebanon, Tripoli. Maarad St, La Cite Center. Phone: 00961 6 442 466 – Mobile: 00961 76 555 865  
Fax: 00961 6 625 794| Email: Info@Samadtours.com – http://www.Samadtours.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اتمالحظ
 باالمكان أن يطرأ تغيير على برنامج البا رة، منال استبلال رحلة المركب الشراعي والمسلة الناقصة بفيارة لموبل فيلة... -

ليااالي  ال تشاامل  يااارة الباار الشاارقي: موباال الكرنااك وموباال األقصاار لاااين الوقااس. يرةااى مراةوتنااا  3*** موظااأ رحااالت البااا رة   -
 للتأكل قبل الةجف

 مفر ة مف وةة الثيةث فنا ق القاهرة
Steigenberger EL Tahrir 4* DLX HIGHLY RECOMMENDED 595 205 999 

Four Seasons Nile Plaza 5* Dlx    

Fairmont Nile City 5* Dlx    

Cairo Marriott 5*    

فاي مصار  8وعال   هرةفاي القاا 8عال    ةمياع مصااريف النقال بأحالث الوسااهل ،: تاوكرة الطااهرة اهاباا وإيابااالسور يشامل
 MS Crownباااا رة ارقاماااة فاااي ال لياااالي، 3لمااالة  ارقاماااة فاااي الفنااالق المختاااار ماااع وةباااات ارفطاااارالولياااا ، 

Empress 5* Lux رساوم الال ول إلاى ةمياع األمااكن األثرياة  ،لياالي 3لمالة  والغواي والوشاي مع وةبات ارفطار
  الخارج ، والمرتل السياحي.  األهرامات من في القاهرة ومصر الوليا الموكورة
اكراميااات قاااقأ المركااب  –تااأمين الساافر  –  51وفااوق ال  01رسااأ التأتاايرة  مجانااا لدعمااار  ون ال :يشاامل السااور ال

 .والمرتل، والطلبات اات الطابع الشخصي

Booking & Payment Conditions: 

 A Non Refundable down payment of 350 USD is required upon reservation 

 Any cancellation done 20 days or less prior to departure is subject to 50% cancellation charge 

 Any cancellation done 10 days or less prior to departure is subject to 75% cancellation charge 

 No show: 100 % charge 

 

 

 

 


