
 

 

 األقصر وأسوانالقاىرة  
   04/01-28/12من أيام 8

MS TULIP NILE CRUISE 5* 

DELUXE (Brand New) 

 
القااىرة ، الوصاول إلاى مطاار صااااا 01:01السااة    : التجمع في مطار بيروت للسفر إلى القاىرةاليوم األول 

، االسااااتقاال ماااان قاااااو مناااا وبينا، واال تقااااال إلااااى الفناااا   الم تااااار،  ناااااول م اااارو  00:11الساااااة   الاااا ولي
 االستقاال، استالم الغرف والراا .

 
آالف ساان  ماان الةاااارة بااين الفراةناا  مااع  1:  ناااول وةااا  ارفطااار، وقااااي  يااار ساايااي ماان  ااالل اليااوم النااا ي

ومنقااور  ، أبااو اليااول، موااا  الااوا  ، زيااارة - فاار -ت الجياا ة الاانالث و وفااوةجيااا  ماان ةجاااهايأ وىااي أىرامااا
 ممفيس وسقارةمصنع لور  الار  ، الوطور، والاازار. بو  الظير زيارة 

 
زيارة المتةف المصر  ايث الماليين من أىأ وأ  ر  وقااي  يار سيااي فيارفطار،  ناول وةا  : اليوم النالث

واا  صااالح الاا ين، مسااج  مةماا  ةلااي، وماان ثااأ قااااي وقااس ااار ل يااارة مسااج  الةسااين قل اآلثااار الفرةو ياا ، ثااأ
 واألزىر أو للتسو  في  ان ال ليلي والتمتع بوراق  مقاىي الفي او  و جيب مةفوظ.

 
، 10:11الساااة   الوصااولاألقصاار، واال تقااال إلااى المطااار فجاارا للساافر إلااى :  ناااول وةااا  ارفطااار، اليااوم الرابااع

 *Ms / Tulip Nile 5 االساتقاال مان قااو منا وبينا فاي المطاار والتوةاو الساتالم الغارف فاي الااا رة 

(BRAND NEW) . مساااي ة اااي ، موااا  النر اا و موااا  األقصاار :  اارقيالغااءاي، ثااأ زيااارة الااار ال وظياارا
 .رأس السن ة مع سيرة الاا ر ةلى 

 

UPDATED ON 16 NOVEMBER 



 

 

. الغاءاي  غربي: وا   الملوك، موا  ات اساوت،  مناالي ممناونزيارة الار ال:  ناول وةا  ارفطار، اليوم ال امس
 ة.الاا ر واالبةار با جاه اسنا. مساي ة اي ةلى 

 
 زيااارة موااا  ىااورس فااي إ فااو ر وبااا ةربااات ال يااو،و  إلااى ا فااو االبةااار ثااأ ناااول وةااا  ارفطااار،  :اليااوم السااا س

 الاا رة.ةلى ة اي . ل يارة الموا الغءاي واالبةار إلى  وم أماو 
 

 وةاا  الغاءاي والرااا . يارة الس  الواالي والمسال  الناقصا .  نااول ل ثأ االبةار إلى أسوان ارفطار،: بعساالاليوم 
ة ااي  مسااي .بو  الظير قااي رال  في النيو بالمر ب ال اراةي ااول ة يارة الناا اات واآلنا اان ومان ال اارج 

 .و اةي
 

ومنيااا  05:11الساااة   إلااى المطااار للساافر إلااى القاااىرة بواا  الظياار والتوةااو ارفطااار، ناااول وةااا  : نااامناليااوم ال
 مااشرة إلى بيروت بالسالم .

 

 

 : مالاظ

 باالمنان أن يطرأ  غيير ةلى بر امج الاا رة، منال استا ال أوقات ال يارات

 

  السور لل  ص الواا  بال والر:

 
Cairo Hotel Cruise Triple Double Single 

President Cairo Hotel MS Tulip 

5* DLX 

1205 $ 1270 $ 1570 $ 

Atlas Zamalek 1230 $ 1285 $ 1555 $ 

Marriott Cairo 5* 1390 $ 1440 $ 1905 $ 
 

 

الفنا   ارقاما  فاي فاي مصار الولياا ،  0وةا    فاي القااىرة 0ة   و ةميع مصاريف النقو بأا ث الوساهو ،:  ء رة الطاهرة ذىابا وإياباالسور ي مو
رسوم ال  ول إلى ةمياع  ،ليالي 1لم ة  والغءاي والو اي مع وةاات ارفطار اا رة الم تارةارقام  في ال ليالي، 3لم ة  الم تار مع وةاات ارفطار

 واألىرامات من ال ارج ، والمرش  السيااي. في القاىرة ومصر الوليا األما ن األثري  المء ورة

 
، وإ راميااات المرشاا  و اااقأ الم ااروبات اتااى المياااه، الطلاااات ذات الطااابع ال  صااي والر،  01،  ااأمين الساافر ة:رسااأ التأشااير موالسااور ال ي 

 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 

 

 
 


