
 
 

 ليا��) 6 –أيام  7برنامج رحلة  لبنان (

 

 مبيت.مغادرة من مطار عمان ا�� ب��وت. وصول وانتقال ا�� الفندق  اليوم األول : 

 

ز�ارة مغارة جعيتا الشه��ة املعدودة من �جائب الدنيا ومن ثم متحف املشاه��. ثم صعود التلفر�ك من جونيھ لز�ارة  اليوم الثا�ي:

�� مطعم "مخلوف س�� وجبة غداء مزار "سيدة لبنان"  �� حر�صا وكنيسة اآلباء البولسي�ن ذات رسوم الفسيفساء ا�جميلة يتخللها 

 ا�جديد حيث أسواق ب��وت السياحية .م��" ب��وت وز�ارة وسط مدينة ب��وت 

 

 لز�ارة دير سيدة النور�ة ذي املنظر ا�خالب املشرف ع�� البحر، ودير القد�س ا�حردي�ي ودير القد�سة  اليوم الثالث:
ً
انطالق شماال

 جميلة.واسواقها ا� وجبة غداء رفقا، ثم عودة ا�� عنايا لز�ارة دير مار شر�ل واملحبسة. ز�ارة مدينة جبيل البحر�ة

 

 ببلدة �شري مسقط رأس ال�اتب والفيلسوف الكب�� ج��ان خليل ج��ان.  اليوم الرا�ع:
ً
انطالق  ا�� جبال األرز ووادي قاد�شا مرورأ

 ا�� غابة "أرز الرب" والتجوال ب�ن ا�جارها األليفة املعّمرة
ً
. ومن �عدها ا�� عاصمة الشمال وجبة غداء �� أهدن ومن هناك صعودا

 ر�وب القوارب عودة ا�� ب��وت. –ملشهورة بحلو�ات ا�حالبطرابلس  ا

 

التوجھ ا�� منطقة البقاع ز�ارة مدينة الشمس �علبك وقلع��ا ، ومن ثم معمل النبيذ �� ،�عد االفطار �� الفندق   اليوم ا�خامس:

 ،ثم العودة ا�� الفندقال��دو�ي  وجبة غداء ع�� ضفافكسارة و�� طر�ق العودة ز�ارة مدينة زحلة عروس البقاع وسيدة التلة مع 

 مبيت 

 

انطالق ا�� منطقة الشوف ز�ارة مدينة دير القمر وكنيس��ا ومن ثم وز�ارة قلعة مو�ىى وقصر بيت الدين. �عدها  اليوم السادس :

 عودة ا�� ب��وت. .اوجبة غداء ع�� شالالت نبع الصف ،ونبع الصفا  ،متا�عة الطر�ق صعودا نحو نبع الباروك

 

 ا�� مطار ب��وت والعودة ا�� الديار عن طر�ق مطار عمان.التوجھ ،�عد االفطار �� الفندق  اليوم السا�ع:

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دينار ارد�ي 850السعر لل�خص بالغرفة املفردة: /  دينار ارد�ي 735السعر لل�خص بالغرفة املزدوجة: 

 

 االسعار �شمل :

 تذكرة الطائرة من عمان ا�� ب��وت و�العكس.  •

 . �شابھاو ما  فندق املاد�سون بجونية /ليا�� �� الفندق مع االفطار 6االقامة ملدة   •

 تنقالت بباص مكيف حسب ال��نامج.ال •

 دليل مرافق من املكتب حسب ال��نامج. •

 رسوم األماكن السياحية. •

 وجبات غداء بحسب ال��نامج. 5 •

 االسعار ال �شمل:

 التأم�ن •

 االكراميات •

 عشاءال •

 $ تدفع �� املطار 20رسم التأش��ة  •

 

 مالحظات هامة: 

 % من قيمة املبلغ، وقبل السفر بأسبوع يتم دفع املبلغ �امال. 50عند ا�حجز يتم دفع  •

 التأكد من عدم وجود اي اختام اسرائيلية ع�� جواز السفر او اي تأش��ة من اي دولة �� القدس او اسرائيل.  •

 يتم دفع املبلغ �امال.  �عد تأكيد ا�حجز وصدور املوافقات االمنية حال االلغاء �� •

 (هام جدا)عند الت�جيل للرحلة يجب احضار جواز السفر مع ورقة اثبات مواطن من الداخلية الفلسطينية.  •

 

 

 


