القاهرة  -عيد الفصح

8102

 5أيام من  82آذار حتى  8نيسان 8102

 5أيام من  5نيسان حتى  2نيسان 8102

اليوم األول :التجمع في مطار بيروت للسفر إلى القاهرة على متن مصر للطيران الساعة  08:11ظهرا ،الوصول إلى مطاار القااهرة
الدولي ،االستقبال من قبل مندوبينا ،واالنت قال إلى الفندق المختار ،تناول مشروب االستقبال ،استالم الغرف والراحة.

اليوم الثاني :تناول وجبة اإلفطار ،وقضاء نهار سياحي من خاالل  5آالف سانة مان الاضاارة باين الفراعناة ماع عجيباة مان عجاا به

وهاي أهراماات الجياالة الاثالث (خوفااو-خفارع-ومنقااورع  ،أباو الهااول ،زياارة معار لااورق الباري والعطااور .بعاد ال هاار زياارة سااقارة

وممفيس حيث األهرامات المدرجة...

اليوم الثالث :تناول وجبة اإلفطار ،وقضاء نهار سياحي في زيارة المتاف المصر حيث المالياين مان أها وأنادر ا ااار الفرعونياة،

ا قلعة صالح الدين ،مسجد مامد علي ،ومن ا قضااء وقاح حار للياارة مساجد الاساين واألزهار أو للتساوق فاي خاان الخليلاي
والتمتع بعراقة مقاهي الفيشاو ونجيب مافوظ.

اليوم الرابع :تناول وجبة اإلفطار ،نهار كامل حار حساب الرةباة .مسااء تنااول وجباة العشااء ماع ساهرة فاي بااخرة  5*Dlxمتجولاة

في النيل ).(Marriott Nile Maxim Dlx Cruise

اليااوم الخااامس :تناااول وجبااة اإلفطااار ،قضاااء وقااح حاار باسااب موعااد الطااا رة ،االنتقااال إلااى المطااار للساافر إلااى بيااروت الساااعة

 82:81ليال بالسالمة.

السعر يشمل :تذكرة الطا رة شاملة الضرا ب ،جميع مصاريف النقل بأحدث الوسا ل السياحية ،اإلقامة فاي الفنادق المختاار لمادة  4لياالي ماع
وجباات اإلفطاار ،رساوم الادخول إلاى جمياع األمااكن األارياة الماذكورة (األهراماات مان الخاارج  ،ساهرة ماع عشااء علاى ماتن بااخرة 5*Dlx

Nile Maximفي النيل ،والمرشد السياحي ،مع خدمة مميلة من قبل مندوبينا في القاهرة طيلة م ّدة اإلقامة.

السااعر ال يشاامل :رس ا التأشاايرة (مجانااا لعماار يون  05وفااوق  51ساانة  ،تااأمين الساافر  05يوالر ،المشااروبات حتااى الميااال ،الطلبااات ذات

الطابع الشخصي واإلكراميات.

فندق
Steigenberger El Tahrir 4* Super Dlx
Best choice for Tourists
Fairmont Nile City 5* Super Dlx
Marriott Cairo 5* DlX



االاية

مليوجة

مفرية

580 $

599 $

750 $

TBA
TBA

TBA
TBA

TBA
TBA

مالح ااة :مع ا ا فن ااايق مص اار تطل ااب ت ااأمين عن ااد ال اادخول إل ااى الفن اادق لتغطي ااة

النفقات الشخصاية علاى أن تعااي قيماة التاأمين للشاخا فاي حاال عادم اساتهالك

شيء عند المغايرة.



الغرفة الثالاية تاتو سرير اضافي Lit Pliant



الرجاء مراجعة شروط الاجل وااللغاء واستالم وتسلي الغرف...

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
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