
 

 

 

 

 : األول يومال

 في اتجاه مطار بيروت بلبنان.  محمد الخامسالذهاب لمطار 

 

 اليوم الثاني 

 المبيت. لعشاء و اثم  يوم حرالتوجه إلى فندق  مطار بيروت،لوصول  
 

 اليوم الثالث  

 دير القمر وبيت الدين
  

تها القديمة عبر القرى النموذجية الرائعة لساللة األمراء بعاصم وجبة فطور ثم جولة

دير القمر ، جولة  في شوارعها الضيقة ومنازلها النموذجية ، وتوجه إلى بيت الدين 

 للفندق للعشاء و المبيت  بعد الزيارة التوجهن التاسع عشر العمارة اللبنانية لزيارة "قصر األمير" تحفة القر
 

 اليوم الرابع

 ، طرابلس ،  بيروت . بترون
طرابلس رة للك زياكذترون هي إحدى المدن اللبنانية من مدن قضاء البترون في محافظة الشمال كامل لب وجبة الفطور ثم زيارة يوم

 بالفندق. لمبيتل, العودة هي مدينة لبنانية عاصمة محافظة الشمال تكنى بالفيحاء. ثاني أكبر مدن لبنان بعد العاصمة بيروت و
 

 لعودة للمبيت بالفندق.. اKaraket El-Hageوجبة عشاء مع عرض موسيقي عند 
 

 اليوم الخامس 

 ، حريصا وجبيل + جولة بانورامية في مدينة بيروت ، Jeitaمغارة 
لبحر ، اى طول تبدأ جولة مدينة بيروت )الديناميكية واألنيقة( بالكورنيش ، وهو كورنيش تصطف على جانبيه أشجار النخيل عل

المشاة  في شوارع وصخور حمامة الشهيرة. انتقل إلى المدينة القديمة للتجولويوفر إطاللة رائعة على البحر األبيض المتوسط 

ائس والمساجد ، ، والحفريات األثرية ، والكن Grand Serailوالمباني التي تم ترميمها بألوان الباستيل الجميلة ، ومشاهدة 

 وساحة الشهداء ،

يين السنين من ، مشهد يتحدى الوصف ، الذي صممه مال Jeitaرة يمكنك الخروج من الفندق ، والسير على طول الساحل لرؤية مغا

واسطة ب wس / الصواعد والهوابط ، يلتقي أحدهما اآلخر في ديكور رائع ، انتقل إلى حريصا لزيارة تمثال السيدة العذراء )

دم صنف بين "أقتنيقية ها( مدينة فيالتلفريك( مع مناظر رائعة تطل على البحر األبيض المتوسط. تابع إلى بيبلوس )مدينة ال غنى عن

صليبية وميناء العصور عام وموطن األبجدية الخطية ، قم بزيارة القلعة ال 7000منذ أكثر من  -مدن العالم التي يسكنها باستمرار" 

 الوسطى وبقايا أسوار المدينة الرومانية.

 ق.الشاطئ ثم العودة للمبيت بالفند ىالشهير عل Malenaوجبة غداء بمطعم 

 

 : السادس يومال

 الدولي الملكة علياءبيروت لإلقالع نحو مطار وجبة الفطور التوجه نحو مطار  بعد

الجديدة بعد  عجائب الدنيا السبعة إحدى  مدينة البتراء الوردية إلىاالستقبال ثم التوجه 
 للفندق للعشاء و المبيت  الزيارة التوجه

 

  : السابع يومال

بعد وجبة الفطور، الذهاب في زيارة لمدينة عمان. )جولة سياحية للتسوق(, زيارة أهل 

 .الكهف ثم العشاء و المبيت بالبحر الميت

 

 : الثامن يومال

الفطور ثم التوجه بواسطة باصات حديثة و مكيفة  نحو جسر الملك  بعد تناول وجبة
زيارة مقام و نظرة على جبل التجربة  إلقاءمدينة أريحا  إلى التوجه  للدخول إلى األراضي الفلسطينية )القدس الشريف( حسين

ومقام سلمان   , زيارة مقام رابعة العدوية   , نظرة بانورامية على البلدة القديمة إلقاءجبل الزيتون  إلىالصعود  .–النبي موسى
 لعشاء و المبيت بفندق بالقدسا. الفارسي

 

 

 



 

 

 

 جمعة () أداء صالة ال: التاسع يومال

 

األسواق   ,داء صالة الجمعةأ , المسجد المرواني  , زيارة حائط البراق   , البلدة القديمة من القدس إلىالدخول  بعد اإلفطار
 .العودة للفندق للعشاء والمبيت ثمكنيسة القيامة وجامع عمر بن الخطاب   ,  القديمة

 

 :العاشر يومال

نبي يونس عليه ة مقام اللزيار يارة الحرم اإلبراهيمي. و من ثم التوجه الى مدينة حلحولبعد الفطور التوجه الى مدينة الخليل لز
ليه السالم وقد المسيح ع د فيهاالسالم. بعد ذلك التوجه الى مدينة بيت لحم لزيارة كنيسة المهد التي يوجد فيها المغارة التي ول

 الفندق للعشاء والمبيتبنيت هذه الكنيسة في القرن الرابع الميالدي. ومن ثم الى 

 : الحادي عشر يومال

 

 التوجه إلى مطار نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. 
 

 

 بيروتفندق 
 ليالي 4

 األردنفندق 
 ليلتين

 القدسفندق 
 ليالي 3

 ثنائية مفردة

GOLDEN TULIPE 

(SERENADA) 
 )فطور+ عشاء(

 فندق بالبتراء 

 فندق بالبحر الميت

 )فطور+ عشاء(
 

ST GOERGE 
 )فطور+ عشاء(

 درهم 21000 درهم 26000

 

  األسعـــار أعاله تـــشمل 

   تــذكرة الطــــائرة ذهابا و إيابا 

  (إفطار وعشاءليالي ) 4 بيروتاإلقامة في 

 )اإلقامة في االردن ليلتين )إفطار وعشاء 

  إفطار وعشاء(. القدسليالي  3اإلقامة( 

 .جميع المواصالت األرضية في باصات حديثة و مكيفة 

 .جميع الدخوليات لألماكن السياحية 

  .التأطير من طرف الوكالة 
 

 

 

 

 تـــشمل :ال  األسعـــار أعاله 

 900 درهم تأشيرة لبنان 

 300 درهم تأشيرة القدس 

 20 للمرشد السياحي. أورو  
 

  :مالحظة 

  يوم قبل  40أخر أجل للتسجيل

 موعد الرحلة.

Date Départ Date De Retour 

17/11/2022 27/11/2022 
01/12/2022 11/12/2022 


