UPDATED ON 05 NOVEMBER

القاىرة األقصر وأسوان
 8أيام من28/12-04/01

)DELUXE (Brand New

*MS TULIP NILE CRUISE 5

اليوم األول :التجمع في مطار بيروت للسفر إلى القاىرة السااة  01:01صااااا ،الوصاول إلاى مطاار القااىرة
ال ا ا ولي السا اااة  ،00:11االسا ااتقاال ما اان قاا ااو من ا ا وبينا ،واال تقا ااال إلا ااى الفن ا ا ق المختا ااار ،لنا اااول م ا اارو
االستقاال ،استالم الغرف والراا .
اليااوم النااا ي :لناااول وةاا ارفطااار ،وقااااي يااار ساايااي ماان ااالل  1آالف ساان ماان الةاااارة بااين الفراةنا مااع
ةجياا ماان ةجاااهايأ وىااي أىرامااات الجياافة الاانالث

وفااو -فاار -ومنقااور  ،أبااو اليااول ،مواا الااوا  ،زيااارة

مصنع لورق الار  ،الوطور ،والاازار .بو الظير زيارة ممفيس وسقارة
اليوم النالث :لناول وةا ارفطار ،وقااي يار سيااي في زيارة المتةف المصر ايث الماليين من أىأ وأ ر
اآلثااار الفرةو يا  ،ثااأ قلوا صااالح الا ين ،مسااج مةما ةلااي ،وماان ثااأ قااااي وقااس ااار لفيااارة مسااج الةسااين
واألزىر أو للتسوق في ان الخليلي والتمتع بوراق مقاىي الفي او و جيب مةفوظ.
اليااوم الرابااع :لناااول وةاا ارفطااار ،واال تقااال إلااى المطااار فجاارا للساافر إلااى األقصاار ،الوصااول الساااة ،10:11
االساتقاال مان قااو منا وبينا فاي المطاار والتوةاو الساتالم الغارف فاي الااا رة *Ms / Tulip Nile 5
) (BRAND NEWظياارا  .الغااءاي ،ثااأ زيااارة الااار ال اارقي :مواا األقصاار ومواا النر ا  ،مساااي ة اااي
ةلى الاا رة مع سيرة فولنلوري .

اليوم الخامس :لناول وةا ارفطار ،زيارة الار الغربي :وا

الملوك ،موا ات اساوت ،لمناالي ممناون  .الغاءاي

واالبةار بالجاه اسنا .مساي ة اي ةلى الاا رة.
اليااوم السااا س :لناااول وةا ا ارفطااار ،ثااأ االبةااار إلااى ا فااو وزيااارة موا ا ىااورس فااي إ فااو ر وبااا ةربااات الخيااو،
الغءاي واالبةار إلى وم أماو لفيارة الموا  .ة اي ةلى الاا رة.
اليوم السابع :ارفطار ،ثأ االبةار إلى أسوان لفيارة الس الواالي والمسال الناقصا  .لنااول وةاا الغاءاي والرااا .
بو الظير قااي رال في النيو بالمر ب ال اراةي ااول ةفيارة الناالاات واآلنا اان مان الخاارج  .مسااي ة ااي
و اةي.
اليااوم النااامن :لناااول وةاا ارفطااار ،والتوةااو بوا الظياار إلااى المطااار للساافر إلااى القاااىرة الساااة  05:11ومنيااا
مااشرة إلى بيروت بالسالم .
مالاظ :

باالمنان أن يطرأ لغيير ةلى بر امج الاا رة ،منال استا ال أوقات الفيارات

السور لل خص الواا بال والر:
Single
TBA
TBA
TBA

Double
1295 $
1305 $
1440 $

Cairo Hotels
Atlas Zamalek
New President Hotel

Triple
TBA
TBA
TBA

*Marriott Cairo 5

-

السور ي مو :لء رة الطاهرة ذىابا وإيابا ،ةميع مصاريف النقو بأا ث الوساهو ة

 0فاي القااىرة وةا  0فاي مصار الولياا  ،ارقاما فاي الفنا ق

المختار مع وةاات ارفطار لم ة  3ليالي ،ارقام في الاا رة المختارة مع وةاات ارفطار والغءاي والو اي لم ة  1ليالي ،رسوم ال ول إلى ةمياع

األما ن األثري المء ورة في القاىرة ومصر الوليا األىرامات من الخارج  ،والمرش السيااي.

السااور ال ي مو:رسااأ التأشاايرة ،لااأمين الساافر  01والر ،الم ااروبات اتااى المياااه ،الطلاااات ذات الطااابع ال خصااي ،وإ راميااات المرش ا و اااقأ

الاا رة.

Booking and Cancellation Policy:
- A NON REFUNDABLE Deposit of 450 USD should be paid upon reservation
- 75% payment is required for bookings made within 21 days prior to departure: NON REFUNDABLE
- 21 days or less prior to departure, full payment is required: NON REFUNDABLE

