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Europamundo 

OUR GUARANTEES

Europamundo Vacaciones 

 أليخاندرو دي ال أوسا 
Europamundo Vacaciones

ًبحرم جولاتك نم ديدج رادصإ يف كب ا
ًبحرم مسومل تالوجلل ديدجلا انحارتقا يف مكب ا

Imagine !Europamundo
!21-2020

 منذ عدة سنوات ، دعانا حالم إلى تخيل عالم أفضل باستخدام كلمات أحد األناشيد في تاريخ الموسيقى. وراء هذه الكلمات كان هناك إعالن كامل للنوايا لألجيال القادمة. إذا
 قام كل واحد منا ، في حالتنا من الرحالت التي نقترحها أو في  مجال  السياحة ، ببذل كل الجهود في البحث عن عالم أفضل ، دون شك سنحقق ذلك. ال ينبغي أن تكون

األحالم العظيمة مجرد أحالم ، بل يتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لجعلها حقيقة واقعة ، وأن نحارب من أجلها ، وصدقوني ، بمساعدتكم ، نحن نحقق ذلك.

تخيل ليس هناك دول. هذه واحدة من الجمل في تلك األغنية ، تخيل أنه ال توجد حدود ، كم سيكون جمياًل احتضان خالفاتنا بدالً من تفريقنا.

 في الكتالوج الذي تفتحه اآلن ، لديك مجموعة مختارة من أكثر من 500 جولة للتعرف على كوكبنا ، قاراتنا. هنا يمكنك أن تجد أكثر من 60 دولة ، وعشرات الدول ،
 مع تبايناتها ، وتفاصيلها ، وميزاتها ، وشعوبها ، وأذواقها. دعنا نظهر لكم جميعًا طريقنا ، وفقًا لنموذج أعمالنا. في النهاية ، كما لو كانوا مجرد دولة فريدة من نوعها ،

 بمناطق مختلفة وكل منه لها خصائصها الخاصة وتقاليدهم ومناظرهم الطبيعية ومدنهم ، ولكن كدولة فريدة من نوعها ، بلدنا ، نحن كلنا ننتمي لها

 تخيل كل الناس ، تتشارك العالم. كانت هذه عبارة أخرى ، وهي مشاركة العالم بيننا ، مما يسمح لك باكتشاف ثقافتي واختالفاتي لتعززك انا وانت  من ثقافتك. في
 رحالتنا  ستجد الركاب من جنسيات مختلفة. لننتهز هذه الفرصة ليس فقط للتعرف على ثقافة الدولة التي نزورها ولكن أيًضا ثقافة المسافرين اآلخرين من أماكن أخرى
 مختلفة عن بلدنا الذي نشاركه هذه التجربة معه. كل عرف جديد تقر به ، كل وصفة جديدة تتعلمها من أي من رفاقك في السفر ، كل رقم تتصل به تحصل عليه من بلد

..مختلف عن بلدك سوف يضيف قيمة إلى رحلتك. سوف تلعب دوًرا للوصول إلى هدفنا

 لك أن تقول أني حالم. لكنني لست لوحدي. هكذا انتهت األغنية. بالطبع ، لسنا وحدنا. كل عام نضيف المزيد من األشخاص ، ننضم إلى المزيد من الحالمين في هذا
 المشروع المثير ، لنحصل على ما نبحث عنه: منظمو رحالتنا في كل بلد في العالم ، ووكالء السفر الذين نحترمهم ونقدر دعمهم تقديرا عاليا ، مدراء جولتنا في

الحافالت - سفراء حقيقيون لرسالتنا - وأكثر من 150،000 مسافر يسافرون معنا سنويًا. الجميع جزء من هذا الحلم ، وفي كل مرة يتحقق المزيد والمزيد.

 ، فنحن ندعوك لالنضمام إلى حلمنا والمساهمة في مواصلة التخيل.Europamundoوأخيراً وليس آخراً ، إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تصادف فيها 

شكرا جزيال للجميع

ثاني اكسيد الكربون محايد / مناخ محايد

 يدرك odnumaporuE تماًما المخاطر والصعوبات الناتجة
 عن تغير المناخ. نقوم بتنفيذ العديد من المبادرات لمنع

 ذلك ، مثل تحقيق حياد الكربون للعام الخامس على التوالي
 ، والانضمام إلى منصة CCCFNU للمناخ المحايد الآن ، وقد

ssenisuB انضممنا أيًضا إلى 

  noitibmA 5.1 ، وهي مبادرة تحاول الحد من ظاهرة
الاحتباس الحراري.

 حصل                       o على شهادة
 »Q« لشهادة جودة السياحة ، مما

 يضمن توفير خدمة ذات جودة
احترافية وأمان.

 الهدف من الشهادة هو مساعدة
 الشركات التي تملكها على تحقيق

 رضا العملاء التام ، وتكييف الخدمات
 لتوقعاتهم والاستفادة من الموارد

 التي لديهم للحصول على أكبر فائدة
لكل من العميل والشركة.

 odnumaporuEعضو في الشبكة
 الإسبانية tcapmoC labolG منذ

 عام 4102. وتتمثل مهمتها في إنشاء
 حركة عالمية بحيث تعمل الشركات

 بمسؤولية وتتكامل مع مبادئها
 العشرة بشأن حقوق الإنسان ومعايير

 العمل والبيئة ومكافحة الفساد واتخاذ
 التدابير التي تعزز أهداف التنمية

.)sGDS( المستدامة

Ambition 1.5

Business 

 

UNFCCC 

Europamundo 

Europamundo
Global Compact 

2014

(SDGs)

مرحبًا بك في إصدار جديد من كتالوج 
مرحبًا بكم في اقتراحنا الجديد للجوالت لموسم 
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• 68  

 نضمن الجولات بعدة لغات مختلفة: العربية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية والروسية
وجولاتنا الهندية الخاصة.

 على المدربين لدينا سوف تقابل المسافرين الذين يأتون من العديد من البلدان في جميع
 أنحاء العالم. سيسمح لك هذا ليس بالسفر والتعلم من الأماكن التي تمت زيارتها في
الطريق فحسب ، بل سيسمح لك أيًضا بمقابلة أصحابك الذين تزورهم هذه الأماكن.

 من فضلك ، لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت ترغب في جولة بلغة مختلفة. يمكنك
التحقق من موقعنا

 نحن أعضاء منتسبين في
 UNWTO منذ عام 2012. في

UNWTO عام 2018 منحت 
 Europamundo بجائزة

 الأخلاق. UNWTO هي وكالة
 الأمم المتحدة المسؤولة عن

 تعزيز السياحة المسؤولة
 والمستدامة والتي يمكن

الوصول إليها للجميع.

undación

دولة مختلفة كوجهة لقضاء العطلات الخاصة بك.

    نحن شركة من مجموعة

 تضم مجموعة JTB أكثر من 28500 موظًفا في 502 مكتًبا في 143 مدينة في
39 دولة / منطقة.

 لقد ضاعفنا عدد
 جولاتنا من خلال اكثر
 من500 رحلة باللغة

 الإنجليزية ، و اكثر
 من 17500 مغادرة

مضمونة.

 أنشأنا العديد من
 الجولات الإقليمية

 الجديدة من أجل
 الحصول على معرفة
أعمق في المنطقة.

 سواء كانت هذه هي
 رحلتك الأولى ، أو

 كنت مسافرًا ذو خبرة
 ، يمكنك الآن العثور

 على الجولة التي
تبحث عنها.

 قمنا بتحسين جودة
 معظم جولاتنا

الجديدة والحالية.

150,000 مسافر من 81 جنسية سافروا معنا في عام2019.

 يوروباموندو عضو منتسب إلى
WTTC .2016 منذ عام WTTC 

 هي منظمة دولية تجمع بين
 المديرين التنفيذيين من قطاع

 السفر والسياحة لرفع الوعي
 بالمساهمة الاقتصادية للسفر

 والسياحة ، واحترام البيئة وتقليل
الحواجز أمام نموها.

.Europamundo مؤسسة

Europamundo تتلقى مؤسسة 
 مساهمة اقتصادية من

 Europamundo تعادل 2 يورو لكل
 مسافر ، وقد مولت منذ عام 1482011
 مشروًعا مع 227345 مستفيًدا في 27

 دولة ، بالتعاون مع 54 منظمة غير
 حكومية. وهي تنفذ برامج تطوعية

 في 8 دول: السنغال وكينيا والمغرب
 ونيبال والهند وبوليفيا والإكوادور

وهندوراس.

نحن أكبر شركة سياحية في أوروبا

نحن عالميين

www.europamundo.com
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الجودة مع أفضل الأسعار

 تبادل الابتسامات، جودة العاملين لدينا تعتبر واحدة
 من أهم الأساسيات لدينا من أجل شعوركم دائما

بالترحيب.
 في رحلاتنا داخل أوروبا يتم انتقاء مرشدينا خصيًصا
 وذلك لمعرفتهم الواسعة بالمنطقة كلها، بالإضافة

 إلى خبراتهم الكبيرة بثقافات وبلدان مسافرينا، حيث
 أن معظم هؤلاء المرشدين يعيشون بالفعل في هذه

 البلدان، وبفضل تدريبهم المكثف أصبح لهم القدرة
على فهم احتياجات جميع عملائنا.

جودة العاملين
مرشدينا:

الجودة العالية أثناء سير الرحلة:

ليس الهدف من السفر بالحافلة فقط ربط المواقع السياحية 
ببعضها البعض، ولكن أيًضا ألنها تعطينا إمكانية الوصول والتوقف 
في بلدات صغيرة وقرى حيث باإلمكان المرور على طرق خالبة 
بمناظرها الطبيعية الرائعة التي قد تشمل أماكن ساحرة ليست 

مشهورة أو معلومة تضيف غليك الكثير من الخبرات والمعلومات 
عن المكان الذي تسافر إليه وتقاليد وعادات قاطني هذه األماكن.

Europamundoهو ترحال لإلكتشاف  

من خالل موقعنا اإللكتروني على اإلنترنت نوفر أعلى المستويات في تقديم المعلومات حول رحالتنا المختلفة.
 تتوفر على موقعنا جميع المعلومات التي قد تحتاجها لمعرفة العرض الذي ترغب في شرائه، حيث نقدم معلومات

 مفصلة عن المسار والجدول الزمني للرحلة، مدة الرحلة والصور ومقاطع الفيديو عن األماكن التي ستقوم
 بزيارتها، دليل يشمل كل المعلومات السياحية واإلرشادية وأحوال الطقس ومعلومات تفصيلية

  المحترفة التي دوًما تضمن لنا أن رحالت الطيران والترتيبات اإلجرائية والتأشيرات تتم بالشكل المطلوب، ولهذا
فإن عملية الشراء النهائية دوًما ما تتم من خالل وكالة سفريات.

 Europamundo

الكفاءة أثناء عملية الشراء:

  عن أماكن اإلقامة والفنادق التي ستقيم فيها، ورغم كل هذا                   ال تقوم
 ,ببيع عروضها مباشرة للعمالء

 وذلك لتأمين عملية الشراء بدون أي أخطاء واردة، ولهذا نقوم بالتعامل دائما مع وكاالت األسفار

4

إليها و فهم أفضل شعبها التاريخ والتقاليد. وأفضل جوالت رحلة 
اكتشاف! إقليمية للحصول على معرفة عميقة بالوجهة
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الجودة مع أفضل الأسعار
 جودة الفنادق:

نعلم تمام العلم مدى أهمية الفنادق في 
رحلتك، يتم اختيار الفنادق وذلك باألخذ في 
االعتبار الجودة، السعر، والموقع، حيث تقع 

الفنادق التي يتم اختيارها في المدن التي 
سنقوم بزيارتها، وهذا بدوره سيساعدك في 
اكتشاف المدينة بنفسك بكل سهولة. يمكنك 

أيضا زيادة / تقليل عدد الليالي عن العدد 
المحدد في خطة الرحلة األساسية. توفر جميع 

 الفنادق مواصالت عامة إلى وسط كل مدينة.

 مواعيد رحالت ثابتة ومضمونة
نؤكد أن كل مواعيد الرحالت الموجودة في عروضنا مضمونة 

بشكل تام، بحيث أننا لن نقوم بإلغائها مطلًقا ! يمكنك دوًما 
 التخطيط لسفريات بثقة كاملة وبدون أي تردد.

 رحالت على مدار العام: جميع برامجنا السياحية شاملة باإلضافة 
 إلى أن غالبية عروضنا تقدم مواعيد للرحالت على مدار العام!

السالمة، الثقة والدقة هم ركيزتنا 
 األساسية التي دوًما ما نضعها نصب أعيننا.

الجودة في الخدمات المقدمة: نقدم جوالتنا السياحية 
للمجموعات، ولكننا نتطلع لتقديم خدماتنا بحيث يشعر كل 

مسافر بالحرية الكاملة واالستمتاع برحلته على أكمل وجه. نبدأ 
كل صباح بتناول وجبة إفطار أوروبية صحية، بعد ذلك نبدأ بتنفيذ 
األنشطة أألساسية المذكورة في الجوالت السياحي، الزيارات، 

والرحالت.. إلخ، عالوة على ذلك يقدم مرشدينا العديد من 
األنشطة االختيارية األخرى لمن يريد إتمام برنامجه على أتم 

 وجه.
عادة ال تكون الوجبات مشمولة في العروض المقدمة )ما عدا 

في بعض البرامج التي قد تشمل بعض الوجبات(، ومع ذلك 
نقدم توصيل بحافالتنا إلى األماكن حيث العديد من المطاعم 

المختلف، يمنحك هذا دائًما إمكانية اختيار طعام مماثل للطعام 
في بلدك، ولكن ال تنَس تجربة المأكوالت المحلية هي أيًضا 

 وسيلة لمعرفة البلد وثقافته. 

كفاءة خدمة العمالء:
هدفنا دائما هو توفير أفضل الخبرات إلى عمالئنا في جميع األوقات، قبل 
بداية البرنامج السياحي من خالل الدعم بجميع المعلومات الالزمة أثناء 

عملية البيع، وأثناء استمتاعكم بالرحلة بكل المساعدات الالزمة من قبل 
خدمة العمالء من مقرنا الرئيسي، وبعد انتهاء الرحلة بمراجعة الجودة 

المقدمة أثناء البرنامج كاماًل.

- رقم هاتف الطوارئ: لدينا خدمة هاتفية للطوارئ متاحة على مدار الساعة 
طوال 365 يوًما في السنة، يمكنك التحقق منها في قسيمة الشراء أو من 

 خالل الويب الشخصي “My Trip” الخاص بك.
- مشمولة التامين:  جميع برامج Europamundo السياحية تشمل التامين 

وذلك لحماية جميع المسافرين.

يجب العلم بأن هذا التأمين له غطاء محدد وال يشتمل جوانب مهمة كاألجهزة اإللكترونية، وال يغطى فقدان، سرقة، كسر أو حتى تلف بسيط)خدوش( لألمتعة، النقود، المجوهرات، أو األشياء القيمة الثمينة، حتى لم تم ذلك في 
غرفة الفندق أو في كابنية السفينة، ولهذا إن كنت تحمل معك أمتعة ثمينة تزيد قيمتها عن قيمة التأمين، نوصيك بإخبارنا قبل بدأ الجولة البرنامج  والحصول على تأمين إضافي يوفر  تغطية إضافية لهذه المقتنيات.

ال تتحمل Europamundo أيه مسئولية في الحاالت التي تعتبر فيها شركة التأمين أن البوليصة ال تغطى النفقات التي يطالب بها المسافر وذلك بغض النظر عن األسباب.
تنصح Europamundo جميع عمالئها بالتعاقد على تأمين إضافي إلى التأمين المشمول في برامجنا السياحية.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع وكيل سفرك.

النفقات الطيبة 3000 يورو
)مبلغ إضافي قدره 50 يورو لكل طلب ، يدفعه 

 المؤمن عليه(.

 النفقات المتعلقة بالأسنان.
60 يورو

 تمديد الإقامة في الفندق نتيجة مرض أو حاد.
80يورو/ يوم حد أقصى 10 ايام 

- نقل المرضى والجرحى.
 غير محدود

- نقل رفات الموتى
غير محدود.

عودة المرافقين المؤمن عليهم.
غير محدود.

- إرسال الأدوية في الخارج
مشمول

-سفر شخص واحد لمرافقة الشخص المؤمن في المستشفى.
غير محدود.

- الإقامة والبدلات للشخص المرافق للمؤمن عليه في 
 المستشفى.

 80يورو/ يوم حد أقصى 10 ايام .

- عودة المؤمن عليه في حال وفاه أحد الأقارب.
غير محدود

- البحث عن الأمتعة.
مشمول

إرسال الرسائل العاجلة)ناتجة عن ضمانات(
- فقدان، تلف أو سرقة الأمتعة. 

30 يورو/القطعة كحد أقصى 300 يورو.

- تأخر الأمتعة التابعة إلى Europamundo لفترة تتجاوز 12 ساعة.
 100 يورو

- التأمين ضد الحوادث - الوفاة الناجمة عن حادث أثناء الرحلة.
2500 يورو

التأمين ضد الحوادث - العجز الناجم عن حادث أثناء الرحلة.
6.000 يورو

 
 
 
 

EUROP ASSISTANCE :"يوروب أسيستانس" 
 

بالتعاقد من شركة التامين "يوروب أسيستانس"  Europamundoقامت 
وذلك لتغطية جميع مسافريها، بحيث يدخل هذا التأمين حيذ التنفيذ بمجرد 

وصول المسافر إلى الوجهة مع بداية االستمتاع بالخدمات المقدمة من 
شمل جانب شركتنا وتنتهى بانتهاء البرنامج المنظم من جانبيا، وبالتالي ال ي

هذا التأمين الحوادث أثناء رحالت الطيران، أو فترات اإلقامة قبل/بعد 
 الفترات التي تم حجزها من جانب شركتنا.

بإمكانك االطالع دوًما على الشروط واألحكام العامة واالستثناءات في هذه 
 Myأو من خالل  www.europamundo. comالسياسة من خالل موقعنا 

Trip ما يمكنك طلبها من شركة من نفس الموقع، كEurop Assistance 
 "يوروب استسانس" أسبانيا للتأمين وإعادة التأمين.

 
اإلجراءات المتبعة: في حال طلب أية مساعدة يجب االتصال بالمرشد وذلك 

للبدء في اتخاذ اإلجراءات المحددة، في حال لم تتمكن من التواصل مع 
التأمين لتقديم المساعدة المرشد، يتوجب التواصل مباشرة مع شركة 

 24الالزمة، يمكنك االتصال بشركة التأمين في جميع األوقات على مدار 
 ساعة على هذا الرقم:

 
 +) 34(915949653رقم التليفون:
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األسعار هي أهم شئ، معنا دائما ما تكون موثوقة ومضمونة، لن يكون هناك أية مبالغ 
إضافية زائدة)مثل الضرائب والوقود، البقشيش ..إلخ(.

األطفال دون 
سن 3 سنوات

أطفال من 3 إلى 
8 سنوات

أطفال من 9 إلى 
15 سنة

غرفة ثالثية 
15%

خصم 5% على:
• شهر العسل.

•العمالء الدائمين) العمالء 
الذين قاموا بالحجز مع 

Europamundo في آخر 
3 سنوات(.

•المسافرين فوق 65 عام.

سفر المجموعات في رحالتنا العادية:

الرجاء التواصل مع وكيل حجزك لتوضيح 
شروط المجموعات.
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أسعار مضمونة:

80% 40% 10% 15%

خصومات إضافية

5% 

تتمتع Europamundo بأكثر من 20 عاًما من الخبرة واالحترافية، نعمل دائًما 
على توسيع نشاطاتنا وذلك لتحقيق ما تتمنونه في سفرياتكم، ولهذا السبب تقدم 
Europamundo أكثر البرامج السياحية مرونة على اإلطالق، بحيث تستطيع أن 
تبدأ أو تنهى جولتك السياحية وقتما شئت وذلك لتتناسب معك في جميع األحوال.

نحرص دائًما على جميع التفاصيل الكبيرة منها والصغيرة في جوالتنا السياحية 
التي يتم التخطيط لها بعناية فائقة لتلبى احتياجات العمالء الجدد الذين يسافرون 

إلى أي وجهة ألول مرة ويريدون التعرف على المدن الكبرى ومعالمها األثرية، 
كما قمنا بعمل جوالت سياحية لمسافرين الراغبين في المزيد، مع التركيز على 
مناطق محددة ومعرفة بعض الجوانب الخفية التي تبين الجوهر الحقيقي لهذه 

 الوجهة.
على أية حال مع الجودة العالية لحافالتنا التي ليس فقط ستوصلك إلى المدن 

الكبيرة، ولكن أيًضا للقرى واألماكن الساحرة الصغيرة. وتلك هي روح كل البرامج 
السياحية التي تقدمها Europamundo لعمالئها دائًما.

لكن Europamundo تتغير دائما وتتطور أكثر يوم بعد يوم في هذا العالم من 
خالل صفقتنا الجديدة الرائعة نود أن نرحب بعمالئنا الروس” أهال وسهاًل بكم 

معنا”.

  حتى لو كنت دائم السفر أو إذا كانت هذه المرة األولى لك، يمكنك الوثوق بن.
تعال معنا لالستمتاع بأفضل الطرق في الجوالت السياحية.

خطوة إلى الأمام.. متخصصين جولات 
إقليمية

 منذ أكثر من 20 عاًما ، تقوم Europamundo بتنظيم
 أفضل الجولات الإقليمية في جميع أنحاء أوروبا ، وقد

 اتخذنا هذه الفلسفة نفسها نحو جولاتنا العالمية.
 نحاول تقديم تجارب فريدة تتجاوز مجرد زيارة المدن

 الرئيسية: القرى الصغيرة والجزر الصغيرة والطرق
 والوجهات والتي تمثل جوهر الوجهة هي جوهر وروح

.Europamundo

 سوف يطلعكم أدلائنا من ذوي الخبرة اهم المناطق
 السياحية الرئيسية. نعيد هذا العام تقديم مناطق مثل
 إنجلترا واسكتلندا والساحل الفرنسي بتفاصيل أكبر من

 أي وقت مضى. إذا كنت تريد حًقا التعرف على المنطقة
 بالتفصيل ، فابحث عن Europamundo ،متخصصين

الجولات الإقليمية.



كل منا يختلف عن اآلخر، كل فرد له احتياجاته الخاصة واألشياء التي 
يفضلها، نؤمن في Europamundo بأنه من المهم جدًا لك أن نختار 

سويًا رحالت تتماشى مع متطلباتك وما تريد، وهذا هو ما يجعل برامجنا 
 فريدة ومتميزة.

نعمل دائما على أن نوفر لك إمكانية بدء الرحلة وقتما شئت، واختيار 
التواريخ التي تتناسب معك وذلك لتستمر في الرحلة أطول مدة 

تتمناها، أيضا تسافر من المطار األنسب واألقرب لك)في حالة أن 
رحلة الطيران غير مشموله في البرنامج الذي قمت باختياره(، وعند 

 وصولك ستجد سيارة خاصة بانتظارك لتنضم للمجموعة.

يمكنك دائما إضافة ليالي إلى مدة إقامتكم، سواء في بداية الرحلة 
أو نهايتها، وبهذه الطريقة ستتمكن من االستمتاع باإلقامة مزيدًا من 

الوقت في أشهر المدن المقدمة من Europamundo في جميع 
 أنحاء العالم)يعتمد على المكان الذي ستبدأ فيه رحلتك وتنتهى منه(

عند الحجز مع Europamundo، ليس إجباريًا  أن تقوم بشراء كامل 
الجولة السياحية، حيث يمكنك اختيار جزء من الرحلة )حتى يوم واحد( 

بأسعار دائما تكون في المتناول على مدار السنة)ستجدها موجودة 
تلقائيا على النظام الخاص بنا(

 هذه الميزة تتيح لعمالئنا إمكانيه االنضمام إلى أي جولة من الجوالت
 في أي وقت ,ألي مدة يريدونها، حيث يمكنك الذهاب في رحلتك

 الخاصة بشكل مستقل وتضيف إليها  الجزء الذي يعجبك أكثر في
برامجنا. عالم من اإلمكانيات!!

فترات توقف أثناء الرحلة : جوالتنا طوال األسبوع 
على مدار العام، نقدم لكم إمكانية التوقف ألخد راحة 

أثناء الجولة والعودة الحقًا الستكمالها، لالستمتاع بهذه 
الخدمة يرجى التواصل مع قسم الحجوزات للتعرف 

على التفاصيل )هذه الخدمة مقابل رسوم بسيطة(. توفر 
فترات التوقف هذه للعمالء إمكانية معرفة البلد بطريقة 
أفضل باإلضافة إلى إمكانية زيارة األقارب وحضور 

الفاعليات والمؤتمرات ، وما إلى ذلك.

مع Europamundo ليس من الضرورى شراء كامل الجولة السياحية، فمن خالل أسعارنا التى ال مثيل 
لها على مدار العام )التى يتم وضعها تقائيا على نظامنا( يمكنك دائًما اختيار الجزء المفضل لك – حتى وإن 

كان يوًما واحًدا فقط، هذه الميزة توفر لعمالئنا إمكانية االنضمام إلى أية جولة يريدونها، فى أى وقت،  وألى 
مدة يريدها العميل أيًا كان طول المدة. يُمكنك دائًما الذهاب فى جولتك الخاصة مع امكانية إضافة الجزء الذى 

يُعجبك اكثر فى جوالتنا الُمنظمة. عالم من االمكانيات !

العديد من رحالتنا تُنظم بشكل دورى، عندما تنتهي 
جولة تبدأ واحدة أخرى، وبهذه الميزة يمكنك بدء 

الجولة في أي وقت - وبنفس السعر أيًضا! يمكنك 
اختيار نقطة االنطالق من المكان الذى يعجبك أكثر 

أو تلك التى توفر أفضل عروض للطيران. 

Rotating Trips

رحلة مصممة..
المرونة
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www.europamundo.com

Like us on Facebook to get updates of our tour destinations, tours 
routes, contests and to share pictures and comments about your travel 
experience with Europamundo.  
www.facebook.com/EuropamundoVacations
 
And if you want to share your passion and your artistic touch through 
photography, follow us on Instagram.
www.instagram.com/europamundovacations

Would you like to see videos posted by our travelers featuring 
destinations from our tours? Then you have to watch our Youtube 
channel.
www.youtube.com/europamundovacations

If you want updated and latest news about Europamundo, then follow 
us on Twitter! 
www.twitter.com/europamundoen

To admire the best pictures taken by our travelers, visit our Pinterest 
page.
www.pinterest.com/EuropamundoVacations

www.europamundoblog.com

For us, quality is fundamental, so please feel free to fill out our questionnaire via MY TRIP’s page
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رحلتي

تابعنا على:

من خالل الجزء الخاص برحلتي »My Trip« على الموقع يمكنك الوصول 
إلى جميع التفاصيل المتعلقة بجولتك، كما يمكنك طباعة قسائم الشراء.

تحقق من خط سير الرحلة والفنادق التي قمت بتأكيدها ، وشاهد الصور 
ومقاطع الفيديو الخاصة بها ، إلخ.

 بالنسبة لمعظم وجهاتنا ، يمكنك
 التحقق من الجولات الاختيارية لدينا

 وحجزها مسبًقا مباشرًة من صفحة
»رحلتي«.

 انضم إلى صور Europamundo »شارك مع الآخرين شغفك بالسفر حول العالم!«
 منصة لتبادل الصور للمسافرين على Europamundo. يمكن للمسافرين هنا إنشاء

 ألبوم صور افتراضي للرحلات ، وصور متصفح المسافرين / المواقع الأخرى ، ومشاركة
 موهبة التصوير مع العالم. من خلال الانضمام إلى هذه المنصة ، سيشارك المسافرون

تلقائًيا في السحوبات والمسابقات الخاصة بنا.

 تابعنا على Facebook للحصول على تحديثات حول وجهات رحلاتنا
 وطرق الرحلات والمسابقات ومشاركة الصور والتعليقات حول

 وإذا كنت ترغب في مشاركة شغفك ولمساتك الفنية من خلال
 التصوير ، تابعنا على

 هل ترغب في مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة من قبل
 مسافرينا والتي تضم وجهات من جولاتنا؟ ثم عليك أن تشاهد قناة

 يوتيوب لدينا.

 إذا كنت تريد تحديث وآخر الأخبار حول

 للاستمتاع بأفضل الصور التي التقطها مسافروننا ، تفضل بزيارة
.Pinterest صفحة 

 لقد قدمنا الكثير من المقالات المثيرة للاهتمام على مدونة
 Europamundo والتي ستساعدك بالتأكيد على تحسين تجربتك مع

MY TRIPبالنسبة لنا ، الجودة أساسية ، لذا لا تتردد في ملء استبياننا عبر صفحة

www.europamundophotos.com
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• يمكنك االطالع على كل تفاصيل 
وحتى أسعار جولتك التي قمت 
باختيارها في 6 خطوات فقط!!

• الوصول غير المقيد: ال يتطلب 
كلمة مرور!

 • بمجرد الحصول على الطلب، يتم
 إرسال أيميل إلى وكاله السفريات،

 التي من خاللهم سيتم إنهاء جميع
 تفاصيل رحلتك بشكلها النهائي بكل

بساطة!

حدد جولتك: 
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www.europamundo.com أهال بكم في موقعنا
اإللكتروني..

- استخدام صندوقنا السحري«MAGIC BOX«:  نظام بحث سهل 
وبسيط لالستخدام.

- قم بزيارة جوالتنا المرئية »VISUAL ITINERARIES« نقوم 
بعرض جدول يومي، فيديوهات، صور بكل المعلومات على كل 

جولة.

نوفر لك في نوفر لك في EuropamundoEuropamundo جميع المعلومات الالزمة للمسافر أثناء عملية شراء أي جولة من جوالتنا. جميع المعلومات الالزمة للمسافر أثناء عملية شراء أي جولة من جوالتنا.
قم بزيارة موقعنا اآلن!!قم بزيارة موقعنا اآلن!!

 في AIMEDACA ODNUMAPORUE ، يمكنك تعلم
 تصميم جولتك المخصصة ، والحصول على تقدير ،

 والتعرف على الركاب الآخرين ، ومشاهدة الصور ومقاطع
 الفيديو الخاصة بالوجهة التي تقصدها ... هل ستفقد

 كل ذلك؟ لا تتردد ، قم بزيارة الأوساط الأكاديمية وأخبر
 أصدقائك ، والجميع مرحب بهم! يمكنك الوصول مباشرة

 من خلال موقعنا moc.odnumaporue.www على
”AIMEDACA“ .علامة تبويب

EUROPAMUNDO ACADEMIA

www.europamundo.com
”ACADEMIA“

رحلتي
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سرقسطة

سرقسطة

مدريد
برشلونة

2 2

2

من 897$  - ايام  7
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

باريس

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

01: مدريد- الوصول )الثلاثاء(
الوصول الى مدريد- الاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق- حيث يكون الدليل السياحي بانتظاركم ليطلعكم 
على برنامج الجولة، ومن ثم نتجول في أنحاء المدينة ونزور معالم مدريد البارزة، منها معبد داوود المصري، وساحة 

إسبانيا  وغران بيا )الشارع الرئيسي للمدينة(، ونتناول العشاء في أحد المطاعم هناك.  
02: مدريد )الأربعاء(

نبدأ يومنا في الساعة 8:30، نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي, زيارة باسيو ديل برادو, ثيبيليس, نيبتونو, 
بوابة القلعة و بلازا مايور و بلازا دي كولون. كما سنقوم بجولة في حديقة الريتيرو الجميلة حيث البحيرة وقصر 

الكريستال. كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران لاس فينتاس واحدة من أكثر الساحات شهرة في العالم 
حيث سنتعلم المزيد عن تقليد مصارعة الثيران عند غروب الشمس نذهب الى بلازا دي اورينتيه )ساحة الشرق( في 

الوسط التاريخي لمدريد مقابل القصر الملكي. نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.
03: مدريد – سرقسطة – بوبليت – مونتسيرات – برشلونة )الخميس( 

نغادر مدريد في الصباح الباكر ونتجه الى أراغون، ونتوقف في مدينة سرقسطة. ونلتقي بالدليل السياحي لنزور 
كنيسة البيلار. بعد ذلك مباشرة، يكون هناك وقت حر للتجول في وسط المدينة. ثم ننطلق الى كاتالونيا الى دير 

بوبليت المحاط بالجدران الجميلة، وهو واحد من الأْدِيرَة العظيمة الُمحافظ عليها في العالم والذي يعود الى زمن 
العصور الوسطى )تذكرة الدخول ورسوم الدليل السياحي مشمولة(. ثم ننتقل الى دير مونتسيرات حيث نركب القطار 

ونشاهد المناظر الخلابة. ثم نشق طريقنا الى مدينة برشلونة ونصل في فترة ما بعد الظهيرة. 
ملاحظة هامة: خلال أشهر الشتاء؛ من نوفمبر الى مارس، نظراً لقصر اليوم، لن تتم زيارة دير بوبليت )ما ُيمكننا من 

الوصول الى دير مونتسيرات خلال النهار(.
04: برشلونة )الجمعة(

نتعرف اليوم الى مدينة برشلونة، واحدة من المدن المدهشة المطلة على البحر الأبيض المتوسط. تشمل زيارتنا جولة 
تعريفية بالمدينة برفقة دليل سياحي محلي )ملاحظة: إذا كان عدد أفراد المجموعة أفل من 15، سيقوم دليلنا السياحي 

بالجولة التعريفية( حيث نزور معالم المدينة التاريخية والحي القوطي الذي يعود تاريخه الى العصور الوسطى. كما 
سنزور المنطقة التي دارت فيها الألعاب الأولومبية، بالإضافة الى إمكانية زيارة كنيسة ساغرادا فاميليا )كنيسة العائلة 

المقدسة(: وهي بمثابة تحفة فنية من تصميم المهندس المعماري غاودي. وفي وقت لاحق، نزور “بوبل اسبانيول” )أي: 
القرية الإسبانية(؛ هذا المتحف المعماري المعلق في الهواء والذي يقع في واحد من أبرز مناطق برشلونة. وهنا تحظى 

بفرصة التعرف الى الأنماط المعمارية والتقاليد والفلكلور وأنواع الحرف الإسبانية من مختلف طوائف اسبانيا. وقت 
حر. عند المساء، نزور منطقة ساحة لاس رامبلاس وساحة كاتالونيا ونتناول الطعام هناك. العودة الى الفندق. 

05: برشلونة – باريس )السبت(
بعد تناول الإفطار، نتوجه الى محطة القطار، ونستقل القطار السريع )ملاحظة: يرافقنا الدليل السياحي في القطار 

في حال تجاوز عدد المسافرين 15 شخصاً( للذهاب في رحلة تستغرق ست ساعاٍت ونصف ونستمتع بالمناظر 
الطبيعية الخلابة في طريقنا. الوصول الى باريس, الاستقبال في محطة القطار والانتقال الى الفندق- حيث يكون 

الدليل السياحي بانتظاركم ليطلعكم على برنامج الجولة، ومن ثم نذهب الى منطقة مونت مارت الشهيرة بالرسامين 
والفنانين والمطاعم حيث نجلس هناك لتناول العشاء ولقضاء ليلة باريسية ساحرة, ركوب التلفريك والاستمتاع 

بالمنظر الخلاب لباريس من اعلى الجبل. العودة الى الفندق. 
06: باريس )الأحد(

يوم مخصص لزيارة المدينة العريقة والتعرف الى جاداتها الرئيسة ومعالمها البارزة؛ حيث نزور برج ايفل ونصعد الى 
الطابق الثاني منه، ومن ثم نقوم بجولة بالقارب عبر نهر السين الذي يقسم شمال مدينة باريس عن الجنوب. ويكون 
هناك وقت حر لاستشكاف أماكن أخرى. وبعدها نستمتع بتناول العشاء في  “الحي اللاتيني”  Quartier Latin العريق 

الذي يضج بالمطاعم العالمية. العودة الى الفندق.
ملاحظة: في بعض الأحيان يكون الانتظار للوصول إلى برج إيفل طويلًا. إذا كان ذلك مناسبًا لأسباب تنظيمية، يمكن 

إجراء الصعود في أوقات مختلفة من اليوم )أو الاثنين
07: باريس )الأثنين(

الإفطار في الفندق. نتوجه الى مركز المدينة الساحرة, الى منطقة متحف اللوفر. وقت حر لاستكشاف المدينة. بامكان 
زيارة بينلوكس, احد أشهر محلات العطور في باريس. باقي اليوم وقت حر. نهاية الخدمة.

 وسيقدم للمسافرين المهتمين رحلة اختيارية للاستمتاع يوروديزنى.
تحقق من وقت الطيران الخاص بك في حالة كنت بحاجة إلى ليلة إضافية

 مدريد وبرشلونة وباريس

الأسعار تشمل
المواصلات بواسطة باص سياحي •

دليل سياحي باللغة العربية •

بوفيه الإفطار •

الاستقبال في المطار •

جولة القارب: رحلة على نهر السين •

جولة سياحية: مدريد, بوبليت, برشلونة, باريس •

 جولات المساء: معبد داوود, ساحة إسبانيا,
 غران بيا, بلازا دي اورينتي, ساحة الرامبلاس,

 بلازا دي كاتالونيا, مقاطعة مونت مارت, الحي
.اللاتيني

•

 تذاكر الدخول: بلازا دي لاس فينتاس, دير
 بوبليت, القرية الاسبانية, الطابق الثاني من

برج إيفيل

•

القطار: مونتسيرات •

• القطار السريع: برشلونة – باريس

 E
U

RO
PA

M
U

N
D

O
ت 

ولا
 ج

 

ID: 17790       الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.033 1.447

الموسم المعتدل $ 1.016 1.430

الموسم المنخفض $ 897 1.311

May.20: 12
Jun.20: 09
Jul.20: 07
Aug.20: 11
Sep.20: 08
Oct.20: 13
Nov.20: 10
Dec.20: 15
Jan.21: 19
Feb.21: 16
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الأسعار تشمل
المواصلات بواسطة باص سياحي •

دليل سياحي باللغة العربية •

بوفيه الإفطار •

الاستقبال في المطار •

 جولة سياحية: مدريد, بوبليت,
 برشلونة

•

 جولات المساء: معبد داوود, ساحة
 إسبانيا, غران بيا, بلازا دي اورينتي,

 رامبلاس, ساحة كاتالونيا

•

 تذاكر الدخول: بلازا دي لاس فينتاس,
 دير بوبليت, القرية الإسبانية

•

القطار: مونتيسرات •

من 363$  - ايام  5
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

 01 : مدريد- الوصول )الثلاثاء(

الوصول الى مدريد- الاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق- حيث يكون الدليل السياحي 
بانتظاركم ليطلعكم على برنامج الجولة، ومن ثم نتجول في أنحاء المدينة ونزور معالم مدريد 

البارزة، منها معبد داوود المصري، وساحة إسبانيا  وغران بيا )الشارع الرئيسي للمدينة(، ونتناول 
العشاء في أحد المطاعم هناك.

02: مدريد)الأربعاء(

نبدأ يومنا في الساعة 03:8، نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي, زيارة باسيو ديل 
برادو, ثيبيليس, نيبتونو, بوابة القلعة و بلازا مايور و بلازا دي كولون. كما سنقوم بجولة في حديقة 

الريتيرو الجميلة حيث البحيرة وقصر الكريستال. كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران 
لاس فينتاس واحدة من أكثر الساحات شهرة في العالم حيث سنتعلم المزيد عن تقليد مصارعة 

الثيران. عند غروب الشمس نذهب الى بلازا دي اورينتيه )ساحة الشرق( في الوسط التاريخي 
لمدريد مقابل القصر الملكي. نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.

03: مدريد – سرقسطة – بوبليت – مونتسيرات – برشلونة )الخميس( 

نغادر مدريد في الصباح الباكر ونتجه الى أراغون، ونتوقف في مدينة سرقسطة. ونلتقي بالدليل 
السياحي لنزور كنيسة البيلار. بعد ذلك مباشرة، يكون هناك وقت حر للتجول في وسط المدينة. 

ثم ننطلق الى كاتالونيا الى دير بوبليت المحاط بالجدران الجميلة، وهو واحد من الأْدِيرَة العظيمة 
الُمحافظ عليها في العالم والذي يعود الى زمن العصور الوسطى )تذكرة الدخول ورسوم الدليل 

السياحي مشمولة(. ثم ننتقل الى دير مونتسيرات حيث نركب القطار ونشاهد المناظر الخلابة. ثم 
نشق طريقنا الى مدينة برشلونة ونصل في فترة ما بعد الظهيرة. 

ملاحظة هامة: خلال أشهر الشتاء؛ من نوفمبر الى مارس، نظراً لقصر اليوم، لن تتم زيارة دير 
بوبليت )ما ُيمكننا من الوصول الى دير مونتسيرات خلال النهار(.

04: برشلونة )الجمعة(

نتعرف اليوم الى مدينة برشلونة، واحدة من المدن المدهشة المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط. تشمل زيارتنا جولة تعريفية بالمدينة برفقة دليل سياحي محلي )ملاحظة: إذا كان عدد 
أفراد المجموعة أفل من 15، سيقوم دليلنا السياحي بالجولة التعريفية( حيث نزور معالم المدينة 

التاريخية والحي القوطي الذي يعود تاريخه الى العصور الوسطى. كما سنزور المنطقة التي 
دارت فيها الألعاب الأولومبية، بالإضافة الى إمكانية زيارة كنيسة ساغرادا فاميليا )كنيسة العائلة 

المقدسة(: وهي بمثابة تحفة فنية من تصميم المهندس المعماري غاودي. وفي وقت لاحق، نزور 
“بوبلي اسبانيول” )أي: القرية الإسبانية(؛ هذا المتحف المعماري المعلق في الهواء والذي يقع 

في واحد من أبرز مناطق برشلونة. وهنا تحظى بفرصة التعرف الى الأنماط المعمارية والتقاليد 
والفلكلور وأنواع الحرف الإسبانية من مختلف طوائف اسبانيا. وقت حر. عند المساء، نزور منطقة 

ساحة لاس رامبلاس وساحة كاتالونيا ونتناول الطعام هناك. العودة الى الفندق. 

05: برشلونة- )السبت(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار. 

 كنوز اسبانية

سرقسطة

مدريد
برشلونة

2 2

التأكد من

��مكانية

ا

الحافالت واألدالء
  تغي�

برشلونة

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.
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ID: 17791       الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 443 698

الموسم المعتدل $ 420 675

الموسم المنخفض $ 363 619

May.20: 12
Jun.20: 09
Jul.20: 07
Aug.20: 11
Sep.20: 08
Oct.20: 13
Nov.20: 10
Dec.20: 15
Jan.21: 19
Feb.21: 16
Mar.21: 16
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زيوريخ
باريس

3
3

باريس

من 938$  - ايام 6
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

 من زيورخ الى باريس

الأسعار تشمل
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ID: 17786      الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 949 1.224

الموسم المعتدل $ 949 1.224

الموسم المنخفض $ 938 1.212

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي
♦ دليل سياحي باللغة العربية

♦ بوفيه الإفطار
♦ الاستقبال في المطار

♦ جولة قارب على بحيرة زيورخ ونهر 
السين في باريس

♦ جولة سياحية في باريس
♦ جولات المساء الى الحي اللاتيني في 

باريس
♦ تذاكر الدخول: الطابق الثاني من برج 

ايفل
♦  التلفريك الى غرينديولد فيرست

♦ وجبة غداء أو عشاء في غرينديولد 
♦ القطار: رابيرسويل- زيورخ

01: زيورخ )الخميس(

الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعها وقت حر. وبعد الظهيرة، نزودكم بتفاصيل الجولة كما يمكنك الحصول 
على بطاقات تعريفية لدى استقبال الفندق.

02: زيورخ - غرينديلولد -لوسيرن - زيورخ )الجمعة(

نزور مدينة  انترلاكن، ونحتسي القهوة قبل الذهاب ب«التلفريك« )سعر التذكرة مشمول( الى مدينة 
غرينديلولد حيث نستمتع بالمشي هناك بالقرب من المناظر الخلابة. نتناول الغداء )تتوفر وجبات نباتية(. ومن 

ثم نكمل رحلتنا باتجاه مدينة لوسيرن والتي تعد واحدة من أجمل مدن سويسرا، ونعود بعدها الى قلب مدينة 
زيورخ حيث نقضي المساء في واحد من أشهر مطاعم المدينة. 

03: زيورخ- بيرن- باريس )السبت(

نبدأ رحلتنا بمدينة بيرن ذات المناظر الخلاّبة،  وهي عاصمة كونفيدرالية مبنية على منعطف ضفاف نهر آراي، 
وشهيرة ببنائها الذي يعود الى العصور الوسطى في القرية القديمة. بعد ذلك، نسافر الى فرنسا ونستمتع 

-في طريقنا- بالمناظر الطبيعية الجميلة والبحيرات. نصل مساًءا   الى باريس. تنتهي رحلتنا )وقد نستكملها 
وفقاً لجداول رحلات المغادرة(.

04: باريس )الأحد(

يوم مخصص لزيارة المدينة العريقة والتعرف الى جاداتها الرئيسة ومعالمها البارزة؛ حيث نزور برج ايفل 
ونصعد الى الطابق الثاني منه، ومن ثم نقوم بجولة بالقارب عبر نهر السين الذي يقسم شمال مدينة باريس 

من الجنوب. ويكون هناك وقت حر لاستشكاف أماكن أخرى. وبعدها نستمتع بتناول العشاء في  »الحي 
اللاتيني«  Quartier Latin(( العريق الذي يضج بالمطاعم العالمية. العودة الى الفندق. 

ملاحظة: في بعض الأحيان يكون الانتظار للوصول إلى برج إيفل طويلًا. إذا كان ذلك مناسبًا لأسباب 
تنظيمية، يمكن إجراء الصعود في أوقات مختلفة من اليوم )أو الاثنين

05: باريس )الإثنين(

نزور محيط متحف اللوفر الواقع في وسط مدينة باريس. وقت حر. كما يمكننا اصطحابك الى »بينلوكس 
Benlux«؛ وهو واحد من أشهر محلات العطور في باريس. وقت حر حتى نهاية اليوم. 

وسيقدم للمسافرين المهتمين رحلة اختيارية للاستمتاع يوروديزنى.

06: باريس- )الثلاثاء(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

May.20: 14
Jun.20: 11
Jul.20: 09
Aug.20: 13
Sep.20: 10
Oct.20: 15
Nov.20: 12
Dec.20: 17
Jan.21: 21
Feb.21: 18
Mar.21: 18
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باريس 3

2أمستردام

أمستردام

الأسعار تشمل

من 709$  - ايام 6
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

01: امستردام )الخميس(

الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة، كما تتوفر 
بطاقات تعريفية لدى الاستقبال. 

02: امستردام- زانسي شانس - فولندام- ماركن - امستردام )الجمعة(

سنذهب في الصباح إلى مدينة زانسي شانس  لنرى الطاحونة الشهيرة والبيوت التقليدية الجميلة 
والقنوات الضيقة، هناك. بعد ذلك سنزور مدينة فولندام، وهي قرية مثالية للصيد. سنشق 

طريقنا من فولندام إلى ماركن على متن رحلة بالقارب. ويتبعها في فترة المساء زيارة بانورامية 
لمدينة امستردام والقنوات الضيقة، وسد بلاتز والمباني الرسمية والحدائق العامة هناك. كما 

سنتمكن من رؤية كيفية تقطيع الألماس في هذه المدينة، وننتقل بعدها الى منطقة ريمبارندبلين 
حيث تننوع المطاعم هناك. 

03: امستردام- بروكسل- بروج- باريس )السبت(

نسافر الى بروكسل ونتوقف عند Grand Place و اتوميوم. ومن ثم نشق طريقنا الى مدينة بروج. 
وقت لتناول الغداء. نستكمل رحلتنا الى فرنسا، ونصل الى باريس في نهاية اليوم. 

04: باريس )الأحد(

يوم مخصص لزيارة المدينة العريقة والتعرف الى جاداتها الرئيسة ومعالمها البارزة؛ حيث نزور 
برج ايفل ونصعد الى الطابق الثاني منه، ومن ثم نقوم بجولة بالقارب عبر نهر السين الذي يقسم 
شمال مدينة باريس من الجنوب. ويكون هناك وقت حر لاستشكاف أماكن أخرى. وبعدها نستمتع 

بتناول العشاء في  “الحي اللاتيني”  Quartier Latin(( العريق الذي يضج بالمطاعم العالمية. 
العودة الى الفندق. 

ملاحظة: في بعض الأحيان يكون الانتظار للوصول إلى برج إيفل طويلًا. إذا كان ذلك مناسبًا 
لأسباب تنظيمية، يمكن إجراء الصعود في أوقات مختلفة من اليوم )أو الاثنين

05: باريس )الإثنين(

نزور محيط متحف اللوفر الواقع في وسط مدينة باريس. وقت حر. كما يمكننا اصطحابك الى 
“بينلوكس Benlux”؛ وهو واحد من أشهر محلات العطور في باريس. وقت حر حتى نهاية اليوم. 

وسيقدم للمسافرين المهتمين رحلة اختيارية للاستمتاع يوروديزنى.

06: باريس )الثلاثاء(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار. 

 من امستردام الى باريس

التأكد من

��مكانية

ا

الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.
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ID: 17782        الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 738 1.078

الموسم المعتدل $ 726 1.067

الموسم المنخفض $ 709 1.050

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي

♦ دليل سياحي باللغة العربية

♦ بوفيه الإفطار

♦ الاستقبال في المطار

♦ جولة قارب  على طول نهر السين , وبحيرة 
Ijsselmeer من فولندام الى ماركن

♦ جولة سياحية في امستردام وباريس  

♦ جولات المساء الى: منطقة ريمبراندتبلين والحي 
اللاتيني   

♦  تذاكر الدخول: مصنع تقطيع الألماس والطابق 
الثاني من برج ايفل .

May.20: 14
Jun.20: 11
Jul.20: 09
Aug.20: 13
Sep.20: 10
Oct.20: 15
Nov.20: 12
Dec.20: 17
Jan.21: 21
Feb.21: 18
Mar.21: 18
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زيوريخ
2

1

1
1

روما

فلورنسا

البندقية
ميلان

2

زيوريخ

من 1.073$  - ايام  8
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

المسار الايطالي والسويسري   الخيارالاول:

)الخيار الأول

الخيار الثاني

افضل ما في ايطاليا وسويسرا الخيار الثاني:

الأسعار تشمل

 E
U

RO
PA

M
U

N
D

O
ت 

ولا
 ج

 

ID: 17788         الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.158 1.419

الموسم المعتدل $ 1.118 1.379

الموسم المنخفض $ 1.073 1.334

ID: 17794          الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.214 1.532

الموسم المعتدل $ 1.175 1.493

الموسم المنخفض $ 1.129 1.447

 01: الوصول الى روما )الأحد(
الوصول الى روما والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في فترة ما بعد 

الظهر، أو من خلال لوحات إعلامية   موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء نتجول في ازقة منطقة 
تراستيفيري ونستكشف كنوزها المكنونة كالكنائس التي تعود الى العصور الوسطى والتراتورياس )مطعم ايطالي 

شهير( والاوستيراس )فنادق صغيرة( حيث يمكننا تناول الطعام هناك أو في أحد المطاعم الأخرى هناك. العودة الى 
الفندق. 

02: روما )الإثنين(
في الصباح، نقوم بجولة تعريفية ل”المدينة الخالدة”. نزور دولة الفاتيكان الصغيرة، والتي تعد وسطاً رئيسياً للديانة 

المسيحية في العالم. وتتاح لك فرصة زيارة كنيسة القديس بطرس. كما تشمل خدماتنا دخول المدرج الروماني 
المثير للإعجاب وهو المعلم الرئيس لمدينة روما،  والذي يعود تاريخ بناءه الى ما يقارب ال 2000 سنة، ما يعطينا 
نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية الرومانية. وفي المساء، نوفر وسائل للانتقال الى منطقة كافور المليئة 

بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق
03: روما- فلورنسا )الثلاثاء(

نغادر مدينة روما باتجاه الشمال حيث نستمتع خلال الطريق بالمناظر الخلاّبة. وعند الوصول الى مدينة فلورنسا، 
نتجه فوراً الى ساحة مايكل أنجلو الرائعة. وفي المساء يكون هناك جولة مع دليل سياحي محلي حول المعالم 

التاريخية في المدينة، مثل بونتي فيكيو، ودومو، وساحة ديلا سيغنوريا. وقت حر لاستكشاف المدينة. وفي المساء، 
يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله حيث تتنوع المأكولات هناك.

04: فلورنسا- البندقية )الأربعاء(
نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين. وعند الوصول الى البندقية، نستقل 

Vapporetto للتجول حول وسط المدينة التاريخي. بعد ذلك، يرافقنا دليل سياحي محلي لزيارة ساحة سان ماركوس 
العريقة وندخل  الكنيسةالرائعة هناك )تذاكر الدخول مشمولة(. ومن ثم، يمكننا زيارة مدينة مصنع موارنو للزجاج. 

وقت حر. بعد الظهيرة، يمكنك تناول العشاء في منطقة ميستري في المطعم الذي تفضله.
05: البندقية – فيرونا- لوغانو - زيورخ )الخميس(

نغادر مدينة البندقية للتوجه الى مدينة فيرونا. سوف تنقلنا الحافلة السياحية إلى مركز المدينة التاريخي و سيقوم 
الدليل السياحي باطلاعنا على اهم معالم مدينة روميو وجولييت- مدينة العشاق! بعد ذلك، نكمل رحلتنا بين الجبال 

باتجاه سويسرا . و نتابع الى لوغانو التي تعد العاصمة الطبيعية الأجمل للمنطقة الواقعة بين سويسرا/ايطاليا, 
ببحيرتها الشهيرة و سنصادف العديد من البحيرات الجميلة والجبال المغطاة بالثلوج في الطريق وصولاً الى مدينة 

زيورخ ذات الوسط التاريخي العريق المجاور للبحيرة حيث يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله. 
06: زيورخ- غرينديلولد -لوسيرن - زيورخ )الجمعة(

مشاهدة بانورامية لانترلاكن، ونحتسي القهوة قبل الذهاب ب”التلفريك” )سعر التذكرة مشمول( الى مدينة فيرست 
غرينديلولد حيث نستمتع بالمشي هناك بالقرب من المناظر الخلابةو الانهار الجليدية. نتناول الغداء )تتوفر وجبات 

نباتية(. ومن ثم نكمل رحلتنا باتجاه مدينة لوسيرن والتي تعد واحدة من أجمل مدن سويسرا، ونعود بعدها الى قلب 
مدينة زيورخ حيث نقضي المساء في واحد من أشهر مطاعم المدينة. 

07: زيورخ- بيرغلين-موركوت- ميلان )السبت(
بعد الافطار نتوجه الى بيرغلين هذه القرية الصغيرة حيث ولد وليام تيل, حيث نزور الكنيسة التي تعود الى القرن 

السادس عشر و التي تحوي على رسومات تجسد حياة هذا البطل. نصل بعد ذلك الى قرية موركوت الصغيرة 
المبنية من الحجارة و المغطاه بالورود, ونتوقف لاحقا في المدينة الايطالية كومو عند ضفاف بحيرتها, حيث تتميز 
هذه المدينة بالكتدرائية القوطية هناك.  وبعدها نتابع الى مدينة ميلان بعد الظهيرة حيث ياخذنا الدليل بجولة في 
ميدان دومو  . وسيكون هناك متسع من الوقت في بورتا البندقية )ميناء البندقية( حيث يوجد العديد من المطاعم 

ذات الأذواق الرفيعة. ومن ثم ننتقل الى الفندق.
08:  )الأحد( ميلان  

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.  

الخيار الثاني
08: ميلانو- بيزا- روما )الأحد(

نقضي الوقت في ميلانو بزيارة الكاتدرائية الرائعة وصالات العرض هناك. ثم نتوجه الى برج بيزا. ومن ثم ننتقل على 
متن قطار سياحي الى ساحة دي ميراكولي )ساحة المعجزات(، حيث يكون هناك متسع من الوقت للاستمتاع بفنون 
ايطاليا الجميلة، بما في ذلك برج بيزا المائل الشهير. بعدها، ننتقل الى مدينة روما ونصل في فترة ما بعد الظهيرة. 

نهاية خدماتنا .تحقق من وقت الطيران الخاص بك في حالة كنت بحاجة إلى ليلة إضافية

المواصلات بواسطة باص سياحي♦¨

دليل سياحي باللغة العربية♦¨

بوفيه الإفطار♦¨

الاستقبال في المطار♦¨

جولة قارب Vaporetto في البندقية♦¨

جولة سياحية في وروما وفلورنسا والبندقية♦¨

¨♦ Via جولات المساء الى تراستيفيري وشارع  
Cavour في روما

الانتقال الى ساحة مايكل أنجلو♦¨

تذاكر الدخول: الى المدرج كولوسيوم الروماني ♦¨
وكنيسة سان ماركو و الى مصنع مورانو 

للزجاج

قطار بلازا دي ميراكولي في بيزا ♦¨

تلفريك الى جبال غريندديلوالد♦¨

وجبة غذاء أو عشاء في غرينديولد♦¨

May.20: 10
Jun.20: 07
Jul.20: 05
Aug.20: 09
Sep.20: 06
Oct.20: 11
Nov.20: 08
Dec.20: 13
Jan.21: 17
Feb.21: 14
Mar.21: الخيار الثاني 14

الخيار االول
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روما

فلورنسا

البندقية

1

1

2

روما

الأسعار تشمل

من 528$  - ايام 5
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

01: الوصول الى روما )الأحد(

الوصول الى روما والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء 
الرحلة في فترة ما بعد الظهر، أو من خلال لوحات إعلامية   موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. 
وفي المساء نتجول في ازقة منطقة تراستيفيري ونستكشف كنوزها المكنونة كالكنائس التي تعود 

الى العصور الوسطى والتراتورياس )مطعم ايطالي شهير( والاوستيراس )فنادق صغيرة( حيث 
يمكننا تناول الطعام هناك أو في أحد المطاعم الأخرى هناك. العودة الى الفندق. 

02: روما )الإثنين(

في الصباح، نقوم بجولة تعريفية ل”المدينة الخالدة”. نزور دولة الفاتيكان الصغيرة، والتي تعد 
وسطاً رئيسياً للديانة المسيحية في العالم. وتتاح لك فرصة زيارة كنيسة القديس بطرس. كما 

تشمل خدماتنا دخول المدرج الروماني المثير للإعجاب وهو المعلم الرئيس لمدينة روما،  والذي 
يعود تاريخ بناءه الى ما يقارب ال 2000 سنة، ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية 
الرومانية. وفي المساء، نوفر وسائل للانتقال الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.

العودة الى الفندق.

03: روما- فلورنسا )الثلاثاء(

نغادر مدينة روما باتجاه الشمال حيث نستمتع خلال الطريق بالمناظر الخلاّبة. وعند الوصول 
الى مدينة فلورنسا، نتجه فوراً الى ساحة مايكل أنجلو الرائعة. وفي المساء يكون هناك جولة مع 
دليل سياحي محلي حول المعالم التاريخية في المدينة، مثل بونتي فيكيو، ودومو، وساحة ديلا 
سيغنوريا. وقت حر لاستكشاف المدينة. وفي المساء، يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي 

تفضله حيث تتنوع المأكولات هناك.

04: فلورنسا- البندقية )الأربعاء(

نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين. وعند الوصول الى 
البندقية، نستقل Vapporetto للتجول حول وسط المدينة التاريخي. بعد ذلك، يرافقنا دليل سياحي 
محلي لزيارة ساحة سان ماركوس العريقة وندخل  الكنيسةالرائعة هناك )تذاكر الدخول مشمولة(. 

ومن ثم، يمكننا زيارة مدينة مصنع موارنو للزجاج. وقت حر. بعد الظهيرة، يمكنك تناول العشاء في 
منطقة ميستري في المطعم الذي تفضله.

05: البندقية )الخميس(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار. 

 ايطاليا الجميلة

التأكد من

��مكانية

ا

الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

 E
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ID: 17779         الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 613 823

الموسم المعتدل $ 573 783

الموسم المنخفض $ 528 738

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي

♦ دليل سياحي باللغة العربية

♦ بوفيه الإفطار

♦ الاستقبال في المطار

•  جولة قارب Vaporetto في البندقية

♦ جولة سياحية في وروما وفلورنسا والبندقية

 Via Cavour جولات المساء الى تراستيفيري وشارع ♦
في روما

• الانتقال الى ساحة مايكل أنجلو

♦ تذاكر الدخول: الى المدرج كولوسيوم الروماني 
وكنيسة سان ماركو و الى مصنع مورانو للزجاج.

May.20: 10
Jun.20: 07
Jul.20: 05
Aug.20: 09
Sep.20: 06
Oct.20: 11
Nov.20: 08
Dec.20: 13
Jan.21: 17
Feb.21: 14
Mar.21: 14
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برن

باريس

2

زيوريخ

2

1

روما

فلورنسا
البندقية

فيرونا
فصفصة نبات

2

1

البندقية

من 1.368$  - ايام 10
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

  ايطاليا وسويسرا وباريس

الأسعار تشمل
 E

U
RO

PA
M
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N

D
O

ت 
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 ج
 

ID: 17789          الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.458 1.901

الموسم المعتدل $ 1.424 1.867

الموسم المنخفض $ 1.368 1.810

01: الوصول الى روما )الأحد(

الوصول الى روما والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في فترة ما بعد الظهر، أو من 
خلال لوحات إعلامية   موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء نتجول في ازقة منطقة تراستيفيري ونستكشف كنوزها 

المكنونة كالكنائس التي تعود الى العصور الوسطى والتراتورياس )مطعم ايطالي شهير( والاوستيراس )فنادق صغيرة( حيث 
يمكننا تناول الطعام هناك أو في أحد المطاعم الأخرى هناك. العودة الى الفندق. 

02: روما )الإثنين(

في الصباح، نقوم بجولة تعريفية ل”المدينة الخالدة”. نزور دولة الفاتيكان الصغيرة، والتي تعد وسطاً رئيسياً للديانة المسيحية 
في العالم. وتتاح لك فرصة زيارة كنيسة القديس بطرس. كما تشمل خدماتنا دخول المدرج الروماني المثير للإعجاب وهو المعلم 

الرئيس لمدينة روما،  والذي يعود تاريخ بناءه الى ما يقارب ال 2000 سنة، ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية 
الرومانية. وفي المساء، نوفر وسائل للانتقال الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.

03: روما- فلورنسا )الثلاثاء(

نغادر مدينة روما باتجاه الشمال حيث نستمتع خلال الطريق بالمناظر الخلاّبة. وعند الوصول الى مدينة فلورنسا، نتجه فوراً الى 
ساحة مايكل أنجلو الرائعة. وفي المساء يكون هناك جولة مع دليل سياحي محلي حول المعالم التاريخية في المدينة، مثل بونتي 
فيكيو، ودومو، وساحة ديلا سيغنوريا. وقت حر لاستكشاف المدينة. وفي المساء، يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله 

حيث تتنوع المأكولات هناك.

04: فلورنسا- البندقية )الأربعاء(

نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين. وعند الوصول الى البندقية، نستقل Vapporetto للتجول 
حول وسط المدينة التاريخي. بعد ذلك، يرافقنا دليل سياحي محلي لزيارة ساحة سان ماركوس العريقة وندخل  الكنيسةالرائعة 
هناك )تذاكر الدخول مشمولة(. ومن ثم، يمكننا زيارة مدينة مصنع موارنو للزجاج. وقت حر. بعد الظهيرة، يمكنك تناول العشاء 

في منطقة ميستري في المطعم الذي تفضله.

05: البندقية – فيرونا-لوغانو- زيورخ )الخميس(

نغادر مدينة البندقية للتوجه الى مدينة فيرونا. سوف تنقلنا الحافلة السياحية إلى مركز المدينة التاريخي و سيقوم الدليل 
السياحي باطلاعنا على اهم معالم مدينة روميو وجولييت- مدينة العشاق! بعد ذلك، نكمل رحلتنا بين الجبال باتجاه سويسرا . و 

نتابع الى لوغانو التي تعد العاصمة الطبيعية الأجمل للمنطقة الواقعة بين سويسرا/ايطاليا, ببحيرتها الشهيرة و سنصادف العديد 
من البحيرات الجميلة والجبال المغطاة بالثلوج في الطريق وصولاً الى مدينة زيورخ ذات الوسط التاريخي العريق المجاور 

للبحيرة حيث يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله. 

06: زيورخ - غرينديلولد -لوسيرن - زيورخ )الجمعة(

مشاهدة بانورامية لانترلاكن، ونحتسي القهوة قبل الذهاب ب”التلفريك” )سعر التذكرة مشمول( الى مدينة فيرست غرينديلولد 
حيث نستمتع بالمشي هناك بالقرب من المناظر الخلابةو الانهار الجليدية. نتناول الغداء )تتوفر وجبات نباتية(. ومن ثم نكمل رحلتنا 

باتجاه مدينة لوسيرن والتي تعد واحدة من أجمل مدن سويسرا، ونعود بعدها الى قلب مدينة زيورخ حيث نقضي المساء في 
واحد من أشهر مطاعم المدينة. 

07: زيورخ- بيرن- باريس )السبت(

نبدأ رحلتنا بمدينة بيرن ذات المناظر الخلاّبة،  وهي عاصمة كونفيدرالية مبنية على منعطف ضفاف نهر آراي، وشهيرة ببنائها 
الذي يعود الى العصور الوسطى في البلدة القديمة. بعد ذلك، نسافر الى فرنسا ونستمتع -في طريقنا- بالمناظر الطبيعية 

الجميلة والبحيرات. نصل مساًءا   الى باريس. تنتهي رحلتنا )وقد نستكملها وفقاً لجداول رحلات المغادرة(.

توصية: إذا كان مسار رحلتك يبدأ أو ينتهي في مدينة باريس، فإننا ننصحك بحجز يوم أو يومين إضافيين لتحظى بفرصة زيارة 
أماكن أخرى فيها مثل يورو ديزني وقصر فرساي...

 08: باريس  )الأحد(

يوم مخصص لزيارة المدينة العريقة والتعرف الى جاداتها الرئيسة ومعالمها البارزة؛ حيث نزور برج ايفل ونصعد الى الطابق 
الثاني منه، ومن ثم نقوم بجولة بالقارب عبر نهر السين الذي يقسم شمال مدينة باريس من الجنوب. ويكون هناك وقت حر 

لاستشكاف أماكن أخرى. وبعدها نستمتع بتناول العشاء في  “الحي اللاتيني”  Quartier Latin(( العريق الذي يضج بالمطاعم 
العالمية. العودة الى الفندق. 

ملاحظة: في بعض الأحيان يكون الانتظار للوصول إلى برج إيفل طويلًا. إذا كان ذلك مناسبًا لأسباب تنظيمية، يمكن إجراء 
الصعود في أوقات مختلفة من اليوم )أو الاثنين

09: باريس )الإثنين(

نزور محيط متحف اللوفر الواقع في وسط مدينة باريس. وقت حر. كما يمكننا اصطحابك الى “بينلوكس Benlux”؛ وهو واحد من 
أشهر محلات العطور في باريس. وقت حر حتى نهاية اليوم. 

وسيقدم للمسافرين المهتمين رحلة اختيارية للاستمتاع يوروديزنى.

10: باريس- )الثلاثاء(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار. 

¨ المواصلات بواسطة باص سياحي+تامين ♦
السفر الاساسي

¨ دليل سياحي باللغة العربية♦

¨ بوفيه الإفطار♦

¨ الاستقبال في المطار♦

¨ جولة قارب عبر قنوات البندقية ونهر السين ♦

¨ جولة سياحية في روما وفلورنسا والبندقية  ♦
وباريس

¨ التنقلات الى:ساحة مايكل انجيلو♦

¨ جولات المساء الى: تراتسفيري ومنطقة ♦
كافور  والحي اللاتيني   

¨ تذاكر الدخول: المدرج الروماني وكنيسة ♦
سانت مارك ومصنع موارنو للزجاج  

والطابق الثاني من برج ايفل 

¨ والتلفريك الى غرينديولد ♦

¨ وجبة الغداء او العشاء في غرينديولد♦

May.20: 10
Jun.20: 07
Jul.20: 05
Aug.20: 09
Sep.20: 06
Oct.20: 11
Nov.20: 08
Dec.20: 13
Jan.21: 17
Feb.21: 14
Mar.21: 14
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زيوريخ

روما

فلورنسا

البندقية

1

1

2

2

فلورنسا

الأسعار تشمل

من 908$  - ايام 7
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

01: الوصول الى روما )الأحد(

الوصول الى روما والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في 
فترة ما بعد الظهر، أو من خلال لوحات إعلامية   موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء 

نتجول في ازقة منطقة تراستيفيري ونستكشف كنوزها المكنونة كالكنائس التي تعود الى العصور 
الوسطى والتراتورياس )مطعم ايطالي شهير( والاوستيراس )فنادق صغيرة( حيث يمكننا تناول الطعام 

هناك أو في أحد المطاعم الأخرى هناك. العودة الى الفندق. 

02: روما )الإثنين(

في الصباح، نقوم بجولة تعريفية ل”المدينة الخالدة”. نزور دولة الفاتيكان الصغيرة، والتي تعد وسطاً 
رئيسياً للديانة المسيحية في العالم. وتتاح لك فرصة زيارة كنيسة القديس بطرس. كما تشمل خدماتنا 

دخول المدرج الروماني المثير للإعجاب وهو المعلم الرئيس لمدينة روما،  والذي يعود تاريخ بناءه الى ما 
يقارب ال 2000 سنة، ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية الرومانية. وفي المساء، نوفر 

وسائل للانتقال الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.

03: روما- فلورنسا )الثلاثاء(

نغادر مدينة روما باتجاه الشمال حيث نستمتع خلال الطريق بالمناظر الخلاّبة. وعند الوصول الى مدينة 
فلورنسا، نتجه فوراً الى ساحة مايكل أنجلو الرائعة. وفي المساء يكون هناك جولة مع دليل سياحي محلي 

حول المعالم التاريخية في المدينة، مثل بونتي فيكيو، ودومو، وساحة ديلا سيغنوريا. وقت حر لاستكشاف 
المدينة. وفي المساء، يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله حيث تتنوع المأكولات هناك.

04: فلورنسا- البندقية )الأربعاء(

نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين. وعند الوصول الى البندقية، 
نستقل Vapporetto للتجول حول وسط المدينة التاريخي. بعد ذلك، يرافقنا دليل سياحي محلي لزيارة 

ساحة سان ماركوس العريقة وندخل  الكنيسةالرائعة هناك )تذاكر الدخول مشمولة(. ومن ثم، يمكننا 
زيارة مدينة مصنع موارنو للزجاج. وقت حر. بعد الظهيرة، يمكنك تناول العشاء في منطقة ميستري في 

المطعم الذي تفضله.

05: البندقية – فيرونا- لوغانو - زيورخ )الخميس(

نغادر مدينة البندقية للتوجه الى مدينة فيرونا. سوف تنقلنا الحافلة السياحية إلى مركز المدينة التاريخي و 
سيقوم الدليل السياحي باطلاعنا على اهم معالم مدينة روميو وجولييت- مدينة العشاق! بعد ذلك، نكمل رحلتنا 

بين الجبال باتجاه سويسرا . و نتابع الى لوغانو التي تعد العاصمة الطبيعية الأجمل للمنطقة الواقعة بين سويسرا/
ايطاليا, ببحيرتها الشهيرة و سنصادف العديد من البحيرات الجميلة والجبال المغطاة بالثلوج في الطريق وصولاً الى 

مدينة زيورخ ذات الوسط التاريخي العريق المجاور للبحيرة حيث يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله. 

06: زيورخ- غرينديلولد -لوسيرن - زيورخ )الجمعة(

مشاهدة بانورامية لانترلاكن، ونحتسي القهوة قبل الذهاب ب”التلفريك” )سعر التذكرة مشمول( الى 
مدينة فيرست غرينديلولد حيث نستمتع بالمشي هناك بالقرب من المناظر الخلابةو الانهار الجليدية. 
نتناول الغداء )تتوفر وجبات نباتية(. ومن ثم نكمل رحلتنا باتجاه مدينة لوسيرن والتي تعد واحدة من 

أجمل مدن سويسرا، ونعود بعدها الى قلب مدينة زيورخ حيث نقضي المساء في واحد من أشهر مطاعم 
المدينة. 

07: زيورخ )السبت(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

 من روما الى زيورخ
التأكد من

��مكانية

ا

الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.
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ID: 17784         الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.004 1.283

الموسم المعتدل $ 953 1.231

الموسم المنخفض $ 908 1.186

المواصلات بواسطة باص سياحي	 

دليل سياحي باللغة العربية	 

بوفيه الإفطار	 

الاستقبال في المطار	 

¨ جولة قارب Vaporetto في البندقية•

جولة سياحية في وروما وفلورنسا والبندقية	 

 	 Via جولات المساء الى تراستيفيري وشارع
Cavour في روما

¨ الانتقال الى ساحة مايكل أنجلو•

تذاكر الدخول: الى المدرج كولوسيوم الروماني 	 
وكنيسة سان ماركو و الى مصنع مورانو للزجاج

¨ تلفريك الى جبال فيرست )غريندديلوالد(•

¨ وجبة غذاء أو عشاء في غرينديولد•

May.20: 10
Jun.20: 07
Jul.20: 05
Aug.20: 09
Sep.20: 06
Oct.20: 11
Nov.20: 08
Dec.20: 13
Jan.21: 17
Feb.21: 14
Mar.21: 14
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روما

01: الوصول الى روما )الأحد(

الوصول الى روما والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في فترة ما بعد الظهر، أو من خلال لوحات 
إعلامية   موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء نتجول في ازقة منطقة تراستيفيري ونستكشف كنوزها المكنونة كالكنائس التي 

تعود الى العصور الوسطى والتراتورياس )مطعم ايطالي شهير( والاوستيراس )فنادق صغيرة( حيث يمكننا تناول الطعام هناك أو في أحد 
المطاعم الأخرى هناك. العودة الى الفندق. 

02: روما )الإثنين(

في الصباح، نقوم بجولة تعريفية ل”المدينة الخالدة”. نزور دولة الفاتيكان الصغيرة، والتي تعد وسطاً رئيسياً للديانة المسيحية في العالم. وتتاح 
لك فرصة زيارة كنيسة القديس بطرس. كما تشمل خدماتنا دخول المدرج الروماني المثير للإعجاب وهو المعلم الرئيس لمدينة روما،  والذي 

يعود تاريخ بناء الى ما يقارب ال 2000 سنة، ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية الرومانية. وفي المساء، نوفر وسائل للانتقال 
الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.

03: روما- فلورنسا )الثلاثاء(

نغادر مدينة روما باتجاه الشمال حيث نستمتع خلال الطريق بالمناظر الخلاّبة. وعند الوصول الى مدينة فلورنسا، نتجه فوراً الى ساحة مايكل 
أنجلو الرائعة. وفي المساء يكون هناك جولة مع دليل سياحي محلي حول المعالم التاريخية في المدينة، مثل بونتي فيكيو، ودومو، وساحة ديلا 

سيغنوريا. وقت حر لاستكشاف المدينة. وفي المساء، يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله حيث تتنوع المأكولات هناك.

04: فلورنسا- البندقية )الأربعاء(

نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين. وعند الوصول الى البندقية، نستقل Vapporetto للتجول حول وسط 
المدينة التاريخي. بعد ذلك، يرافقنا دليل سياحي محلي لزيارة ساحة سان ماركوس العريقة وندخل  الكنيسةالرائعة هناك )تذاكر الدخول 

مشمولة(. ومن ثم، يمكننا زيارة مدينة مصنع موارنو للزجاج. وقت حر. بعد الظهيرة، يمكنك تناول العشاء في منطقة ميستري في المطعم 
الذي تفضله.

  ايطاليا والنمسا

20
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روما

فلورنسا

البندقية

كيتزبوهيل

فيينا

1

1

1
2

فيرونا

2

كيتزبوهيل

الأسعار تشمل

من 1.027$  - ايام  8
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

ID: 17787          الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.124 1.464

الموسم المعتدل $ 1.033 1.373

الموسم المنخفض $ 1.027 1.368

05:البندقية-انسبروك-كتزبوهل )الخميس(

نغادر اليوم البندقية باتجاه النمسا .نصل الى انسبروك  حيث يكون لدينا 
الفرصة لنتجول في المدينة القديمة ونتناول طعام الغداء.بعد هذا ناخذ 
طريقا مليء بالمناظر الطبيعية بين جبال كتزبوهل .نصل الى كتزبوهل 

القرية الضغيرة الشهيرة بالتزلج و المغطاة بالثلج اغلب اوقات السنة.العشاء 
مشمول.

ملاحظة:اذا كان عدد المسافرين قليل سيكون الانتقال بين البندقية و 
انسبروك بالقطار.

06: كيتزبوهيل-سالزبورج-سانت فولفغانغ-تراونسي-فيينا)الجمعة(

عند المغادرة في الصباح ،نصعد بالتلفريك حتى الجبال العالية التي تحيط بـ 
كيتزبوهيل ، التي تتساقط الثلوج فيها لمدة 9 أشهر في السنة ، مناظر رائعة 
. في الصيف ، يمكن لأولئك الذين يرغبون في زيارة »حديقة الزهور في جبال 
الألب«. سوف نستمر في استكشاف النمسا ، والسفر بين الجبال ، والوصول 

إلى سالزبورغ. سيرافقنا مرشدنا في شوارع جميلة بالوسط التاريخي لهذه 
المدينة ، وهو موقع تراث عالمي. نجعل طريقنا بين البحيرات والجبال في 
المرحلة التالية. محطتنا التالية في سانت فولفغانغ ، مكان شهير للحج في 

النمسا. نواصل رحلة إلى تراونكيرشن مع بحيرة تراونزي الجميلة ، حيث نقوم 
برحلة بحرية لرؤية أربع قلاع حيث ننزل في غوموندين. بعد هذا نواصل إلى 

فيينا ، حيث نصل في وقت متأخر بعد الظهر.

07: فيينا- )السبت(

بعد الافطار، نذهب في جولة مع الدليل السياحي لاستكشاف معالم المدينة 
الجميلة ووسطها التاريخي المفعم بالحياة .ثم نذهب لزيارة قصر شونبرون 

حيث نشاهد جمال حدائقها . في المساء  نذهب الى ميدان وسط المدينة 
للاستمتاع باضوائها و تناول طعام العشاء في المكان الذي تفضله. 

08: فيينا- )الاحد(

تنتهي خداماتنا بعد الافطار

¨ المواصلات بواسطة باص سياحي+تامين ♦
السفر الاساسي

¨ دليل سياحي باللغة العربية♦

¨ بوفيه الإفطار♦

¨ الاستقبال في المطار♦

¨ جولة قارب عبر قنوات البندقية,جولة في ♦
بحيرة تراونزي في تراونكيرشن

¨ جولة سياحية في روما وفيينا والبندقية  ♦
فلورنسا

¨ جولات المساء الى: تراتسفيري ومنطقة ♦
كافور وساحة فيينا  

¨ النتقلات :الى ساحة مايكل انجلو في ♦
فلورنسا

¨ تذاكر الدخول: المدرج الروماني وكنيسة ♦
سانت مارك ومصنع موارنو للزجاج 

¨ وجبة الغداء او العشاء في كتزبوهل♦

May.20: 10
Jun.20: 07
Jul.20: 05
Aug.20: 09
Sep.20: 06
Oct.20: 11
Nov.20: 08
Dec.20: 13
Jan.21: 17
Feb.21: 14
Mar.21: 14
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بودابست

01: الوصول الى روما )الأحد(

الوصول الى روما والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في فترة ما بعد الظهر، أو من خلال لوحات 
إعلامية   موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء نتجول في ازقة منطقة تراستيفيري ونستكشف كنوزها المكنونة كالكنائس التي 

تعود الى العصور الوسطى والتراتورياس )مطعم ايطالي شهير( والاوستيراس )فنادق صغيرة( حيث يمكننا تناول الطعام هناك أو في أحد 
المطاعم الأخرى هناك. العودة الى الفندق. 

02: روما )الإثنين(

في الصباح، نقوم بجولة تعريفية ل”المدينة الخالدة”. نزور دولة الفاتيكان الصغيرة، والتي تعد وسطاً رئيسياً للديانة المسيحية في العالم. وتتاح 
لك فرصة زيارة كنيسة القديس بطرس. كما تشمل خدماتنا دخول المدرج الروماني المثير للإعجاب وهو المعلم الرئيس لمدينة روما،  والذي 

يعود تاريخ بناءه الى ما يقارب ال 2000 سنة، ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية الرومانية. وفي المساء، نوفر وسائل للانتقال 
الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.

03: روما- فلورنسا )الثلاثاء(

نغادر مدينة روما باتجاه الشمال حيث نستمتع خلال الطريق بالمناظر الخلاّبة. وعند الوصول الى مدينة فلورنسا، نتجه فوراً الى ساحة مايكل 
أنجلو الرائعة. وفي المساء يكون هناك جولة مع دليل سياحي محلي حول المعالم التاريخية في المدينة، مثل بونتي فيكيو، ودومو، وساحة ديلا 

سيغنوريا. وقت حر لاستكشاف المدينة. وفي المساء، يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله حيث تتنوع المأكولات هناك.

04: فلورنسا- البندقية )الأربعاء(

نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين. وعند الوصول الى البندقية، نستقل Vapporetto للتجول حول وسط 
المدينة التاريخي. بعد ذلك، يرافقنا دليل سياحي محلي لزيارة ساحة سان ماركوس العريقة وندخل  الكنيسةالرائعة هناك )تذاكر الدخول 

مشمولة(. ومن ثم، يمكننا زيارة مدينة مصنع موارنو للزجاج. وقت حر. بعد الظهيرة، يمكنك تناول العشاء في منطقة ميستري في المطعم 
الذي تفضله.

اوروبا من الغرب الى الشرق

22
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روما

فلورنسا

البندقية

كيتزبوهيل فيينا
بودابست

براغ

1

1

1
1

2

فيرونا

براتيسلافا

2

2

فيينا

الأسعار تشمل

من 1.379 $  - ايام  11
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

ID: 17785            الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.504 1.992

الموسم المعتدل $ 1.413 1.901

الموسم المنخفض $ 1.379 1.867

05: البندقية-انسبروك-كتزبوهل )الخميس(

نغادر اليوم البندقية باتجاه النمسا .نصل الى انسبروك  حيث يكون لدينا 
الفرصة لنتجول في المدينة القديمة ونتناول طعام الغداء.بعد هذا ناخذ 
طريقا مليء بالمناظر الطبيعية بين جبال كتزبوهل .نصل الى كتزبوهل 

القرية الضغيرة الشهيرة بالتزلج و المغطاة بالثلج اغلب اوقات السنة.العشاء 
مشمول.

ملاحظة:اذا كان عدد المسافرين قليل سيكون الانتقال بين البندقية و 
انسبروك بالقطار.

06: كيتزبوهيل-سالزبورج-سانت فولفغانغ-تراونسي-فيينا)الجمعة(

عند المغادرة في الصباح ،نصعد بالتلفريك حتى الجبال العالية التي تحيط بـ 
كيتزبوهيل ، التي تتساقط الثلوج فيها لمدة 9 أشهر في السنة ، مناظر رائعة 
. في الصيف ، يمكن لأولئك الذين يرغبون في زيارة »حديقة الزهور في جبال 
الألب«. سوف نستمر في استكشاف النمسا ، والسفر بين الجبال ، والوصول 

إلى سالزبورغ. سيرافقنا مرشدنا في شوارع جميلة بالوسط التاريخي لهذه 
المدينة ، وهو موقع تراث عالمي. نجعل طريقنا بين البحيرات والجبال في 
المرحلة التالية. محطتنا التالية في سانت فولفغانغ ، مكان شهير للحج في 

النمسا. نواصل رحلة إلى تراونكيرشن مع بحيرة تراونزي الجميلة ، حيث نقوم 
برحلة بحرية لرؤية أربع قلاع حيث ننزل في غوموندين. بعد هذا نواصل إلى 

فيينا ، حيث نصل في وقت متأخر بعد الظهر.

 07 : فيينا )السبت(

بعد الافطار، نذهب في جولة مع الدليل السياحي لاستكشاف معالم المدينة 
الجميلة ووسطها التاريخي المفعم بالحياة .ثم نذهب لزيارة قصر شونبرون 

حيث نشاهد جمال حدائقها . في المساء  نذهب الى ميدان وسط المدينة 
للاستمتاع باضوائها و تناول طعام العشاء في المكان الذي تفضله. 

08: فيينا -بودابست )الأحد(

نصل مدينة بودابست في وقت الغداء. نقوم بجولة لاستكشاف “ملكة نهر 
الدانوب” ذات المناظر الخلاّبة؛ إذ يقسم نهر الدانوب هذه المدينة الى “بودا” 

من جهة و “بست” من الجهة الُمقابلة.بعد الوقت الحر للغداء نستمتع برحلة 
بالقارب على طول نهر الدنوب لنشاهد المدينة و معالمها. وفي نهاية اليوم 

يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فاسي اوتكا الحيوية. 

09: بودابست- براتسلافا – براغ )الإثنين(

ننتقل من بودابست الى براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، وهي مدينة تقع على 
امتداد نهر الدانوب وذات معالم تاريخية مميزة. نقوم بجولة في المدينة 

ونتناول الغداء. ونكمل بعد ذلك رحلتنا الى جمهورية التشيك. براغ- ننتقل الى 
ساحة البلدة القديمة المليئة بالأنشطة السياحية والمطاعم العالمية. العودة 

الى الفندق.

10: براغ )الثلاثاء(

نزور اليوم مدينة براغ والتي تعتبر جوهرة الباروك في اوروبا . نقوم بجولة - 
مع الدليل السياحي-  حول المعالم البارزة للمدينة ونمر بقلعة براغ )تذكرة 

الدخول مشمولة(. ومن ثم نأخذ جولة بالقارب على طول نهر فولدافا الجميل. 
وقت حر. وفي المساء، نستمتع بالتجوال في وسط المدينة التاريخي حيث 

تتنوع المطاعم العالمية هناك. العودة الى الفندق.

11: براغ- )الأربعاء(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار. 

¨ المواصلات بواسطة باص سياحي+تامين ♦
السفر الاساسي

¨ دليل سياحي باللغة العربية♦

¨ بوفيه الإفطار♦

¨ الاستقبال في المطار♦

¨ جولة قارب عبر قنوات البندقية, بحيرة تراونزي ♦
في تراونكيرشن و ونهر الدانوب ونهر فولدافا   

¨ التنقلات:ساحة مايكل انجلو♦

¨ جولة سياحية في روما وفلورنسا والبندقية ♦
وفيينا وبودابست وبراغ  

¨ جولات المساء الى: تراتسفيري  ومنطقة كافور  ♦
وساحة فيينا وفاسي اوتكا وساحة البلدة القديمة 

في براغ  

¨ تذاكر الدخول: المدرج الروماني وكنيسة سانت ♦
مارك ومصنع موارنو للزجاج  وقلعة براغ 

¨ وجبةغداء او عشاء في كتزبوهيل♦

May.20: 10
Jun.20: 07
Jul.20: 05
Aug.20: 09
Sep.20: 06
Oct.20: 11
Nov.20: 08
Dec.20: 13
Jan.21: 17
Feb.21: 14
Mar.21: 14
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لوسيرن

01: براغ )الإثنين(

الوصول الى براغ والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في فترة ما بعد الظهر، أو من خلال لوحات 
إعلامية موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء، نذهب الى ساحة البلدة القديمة الحيوية التي تضج بالمطاعم العالمية والأنشطة 

السياحية، ونتناول العشاء هناك. 

02: براغ )الثلاثاء(

نزور اليوم مدينة براغ والتي تعتبر جوهرة الباروك في اوروبا . نقوم بجولة - مع الدليل السياحي-  حول المعالم البارزة للمدينة ونمر بقلعة 
براغ )تذكرة الدخول مشمولة(. ومن ثم نأخذ جولة بالقارب على طول نهر فولدافا الجميل. وقت حر. وفي المساء، نستمتع بالتجوال في وسط 

المدينة التاريخي حيث تتنوع المطاعم العالمية هناك. العودة الى الفندق.

03: براغ- لوف-  فورتسبورغ – فرانكفورت )الأربعاء(

ننتقل الى ألمانيا، الى إقليم بافاريا، حيث نزور قرية لوف آن دير بيغنتز العريقة الشهيرة بسوقها وقلعتها. ومن ثم نذهب الى فورتسبورغ 
ونتوقف لتناول طعام الغداء ولمشاهدة المدينة البافارية الواقعة على ضفاف “ماين”. ونكمل طريقنا الى مدينة فرانكفورت ونتناول طعام 

العشاء هناك. 

04: فرانكفورت –سفينة في الراين – كولونيا – أمستردام )الخميس(

تشمل أنشطتنا اليوم جولة بحرية صغيرة على طول نهر الراين؛ بين قريتي روديشييم و سانت غوار . ومن ثم نسافر الى كولونيا التي تمتاز 
بكاتدرائيتها القوطية العريقة. ومن ثم ننتقل الى هولندا، ونصل الى امستردام في نهاية اليوم .

05: امستردام- زانسي شانس - فولندام –ماركن- امستردام )الجمعة(

نزور اليوم مدينة زانسي شانس  لنرى الطاحونة الشهيرة والبيوت التقليدية الجميلة هناك. نزور اليوم مدينة فولندام، وهي قرية مثالية للصيد.
من فولندام سوف نقوم برحلة قصيرة بالقارب الى ماركن  الجزيرة التي كانت مرتبطة بالارض من خلال السد ,  و البيوت مبنية على ركائز 
تطوف بالمياه. ويتبعها في فترة المساء زيارة بانورامية لمدينة امستردام والقنوات الضيقة، وسد بلاتز والمباني الرسمية والحدائق العامة 
هناك. كما سنتمكن من رؤية كيفية تقطيع الألماس في هذه المدينة، وننتقل بعدها الى منطقة ريمبارندبلين حيث تننوع المطاعم هناك. 

06: امستردام )الاحد(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

  الخيار الأول: اجمل الذكريات مع امستردام
  الخيار الثاني:   اجمل الذكريات
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بروكسل
الأسعار تشمل

من 624$  - ايام  9/6
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

الخيار الأول

ID: 17776             الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 687 982

الموسم المعتدل $ 664 959

الموسم المنخفض $ 624 919

الخيار الثاني

ID: 17775             الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.127 1.592

الموسم المعتدل $ 1.081 1.546

الموسم المنخفض $ 1.041 1.506

الخيار الثاني
06: امستردام- بروكسل- بروج- باريس )السبت(

نسافر الى بروكسل ونتوقف عند Grand Place و اتوميوم. ومن ثم نشق طريقنا الى 
مدينة بروج. وقت لتناول الغداء. نستكمل رحلتنا الى فرنسا، ونصل الى باريس في نهاية 

اليوم. 

توصية: إذا كان مسار رحلتك يبدأ أو ينتهي في مدينة باريس، فإننا ننصحك بحجز يوم أو 
يومين إضافيين لتحظى بفرصة زيارة أماكن أخرى فيها مثل يورو ديزني وقصر فرساي...

07 باريس)الاحد(

يوم مخصص لزيارة المدينة العريقة والتعرف الى جاداتها الرئيسة ومعالمها البارزة؛ 
حيث نزور برج ايفل ونصعد الى الطابق الثاني منه، ومن ثم نقوم بجولة بالقارب عبر نهر 

السين الذي يقسم شمال مدينة باريس من الجنوب. ويكون هناك وقت حر لاستشكاف 
 ))Quartier Latin  »أماكن أخرى. وبعدها نستمتع بتناول العشاء في  »الحي اللاتيني

العريق الذي يضج بالمطاعم العالمية. العودة الى الفندق. 

ملاحظة: في بعض الأحيان يكون الانتظار للوصول إلى برج إيفل طويلًا. إذا كان ذلك 
مناسبًا لأسباب تنظيمية، يمكن إجراء الصعود في أوقات مختلفة من اليوم )أو الاثنين

08 باريس)الاثنين( 

نزور محيط متحف اللوفر الواقع في وسط مدينة باريس. وقت حر. كما يمكننا 
اصطحابك الى »بينلوكس Benlux«؛ وهو واحد من أشهر محلات العطور في باريس. 

وقت حر حتى نهاية اليوم. 

وسيقدم للمسافرين المهتمين رحلة اختيارية للاستمتاع يوروديزنى.

09: باريس )الثلاثاء(

 تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي

♦ دليل سياحي باللغة العربية

♦ بوفيه الإفطار

♦ الاستقبال في المطار

♦ جولة قارب على نهر فلدافا في براغ ونهر 
الراين و نهر السين في باريس, بحيرة 

Ijsselmeer من فولندام الى ماركن.

♦ جولة سياحية في براغ وامستردام , باريس

♦ جولات المساء الى: ساحة البلدة القديمة 
الميدان اللاتيني, ومنطقة رمبارندبلين

♦ تذاكر الدخول: قلعة براغ، مصنع تقطيع 
الألماس , الطابق الثاني من برج ايفل

براغ

لوف

فورتسبورغ

كولونيا

باريس

لندن
أمستردام

كانتربري
إبيرليسكيس

فولندام

2
2

رووا
2

1
فرانكفورت بروكسل1

بروج

2

May.20: 11
Jun.20: 08
Jul.20: 06
Aug.20: 10
Sep.20: 07
Oct.20: 12
Nov.20: 09
Dec.20: 14
Jan.21: 18
Feb.21: 15
Mar.21: 15
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براغ

01: براغ )الإثنين(

 الوصول الى براغ والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في فترة ما بعد الظهر، أو من خلال لوحات 
إعلامية موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء، نذهب الى ساحة البلدة القديمة الحيوية التي تضج بالمطاعم العالمية والأنشطة 

السياحية، ونتناول العشاء هناك. 

02: براغ )الثلاثاء(

نزور اليوم مدينة براغ والتي تعتبر جوهرة الباروك في اوروبا . نقوم بجولة - مع الدليل السياحي-  حول المعالم البارزة للمدينة ونمر بقلعة 
براغ )تذكرة الدخول مشمولة(. ومن ثم نأخذ جولة بالقارب على طول نهر فولدافا الجميل. وقت حر. وفي المساء، نستمتع بالتجوال في وسط 

المدينة التاريخي حيث تتنوع المطاعم العالمية هناك. العودة الى الفندق.

03: براغ - ميونخ – إنسبروك )الأربعاء(

ننطلق صباحاً باتجاه بافاريا ونصل ميونخ في منتصف النهار. ونزور Olympiapark ومتحف  BMW الألماني العريق ذو الهندسة المعمارية 
الُمتقنة والاستخدامات المتعددة والذي بدوره يضم مجموعة من أفخم السيارات الألمانية. ومن ثم يكون هناك متسع من الوقت للتنزه وتناول 
الغداء في وسط المدينة التاريخي. وفي المساء،  نتجه الى النمسا ونصل الى مدينة  إنسبروك ونتناول العشاء في منطقة Golden Roof في 

البلدة القديمة.

04: إنسبروك- متحف سواروفسكي للكريستال- كتسبويل )الخميس(

نبدأ يومنا باستكشاف متحف سواروفسكي ونزور حدائقه الخلاَبة ونرى كيفية تصنيع الكريستال هناك. وبعد التنزّه، نسافر برفقة دليلنا السياحي 
بين الجبال ونشاهد المناظر الخلابة في طريقنا لنصل الى مدينة كتسبويل, القرية ذات الطبيعة الخلابة التي تشتهر بانها مدينة للتزلج 

لتغطيتها بالثلوج  اغلب اوقات السنة.وقت حر لتناول العشاء).تتوفر وجبات نباتية(.

 من براغ الى فيينا
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براغ

ميونيخ

2

انسبروك
 كتسبويل

فيينا

1
1 2

ميونيخ

انسبروك

الأسعار تشمل

من 806$  - ايام  7
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

ID: 17783             الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 846 1.152

الموسم المعتدل $ 789 1.095

الموسم المنخفض $ 806 1.112

05: كيتزبوهيل- سالزبورج-سانت فولفغانغ - تراونسي – فيينا )الجمعة(

عند المغادرة في الصباح ،نصعد بالتلفريك حتى الجبال العالية التي تحيط بـ 
كيتزبوهيل ، التي تتساقط الثلوج فيها لمدة 9 أشهر في السنة ، مناظر رائعة . في 

الصيف ، يمكن لأولئك الذين يرغبون في زيارة »حديقة الزهور في جبال الألب«. 
سوف نستمر في استكشاف النمسا ، والسفر بين الجبال ، والوصول إلى سالزبورغ. 

سيرافقنا مرشدنا في شوارع جميلة بالوسط التاريخي لهذه المدينة ، وهو موقع 
تراث عالمي. نجعل طريقنا بين البحيرات والجبال في المرحلة التالية. محطتنا التالية 

في سانت فولفغانغ ، مكان شهير للحج في النمسا. نواصل رحلة إلى تراونكيرشن 
مع بحيرة تراونزي الجميلة ، حيث نقوم برحلة بحرية لرؤية أربع قلاع حيث ننزل في 

غوموندين. بعد هذا نواصل إلى فيينا ، حيث نصل في وقت متأخر بعد الظهر..

 06: فيينا )السبت(

بعد تناول وجبة الافطار نبدأ جولتنا حوالي الساعة 12، ونقوم بجولة حول المدينة 
الجميلة برفقة دليل سياحي محلي. وبعدها مباشرة نتجه الى قصر شونبرون ونقضي 
وقتاً رائعاً في الحدائق الجميلة هناك. وفي المساء، نذهب الى ساحة وسط المدينة 

ونرى أجواء المدينة الليلة وشوارعها المضاءة ونستمتع بتناول طعام العشاء في 
واحد من المطاعم العالمية هناك. 

07: فيينا )الأحد(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي

♦ دليل سياحي باللغة العربية

♦ بوفيه الإفطار

♦ الاستقبال في المطار

♦ جولة قارب على نهر فالدفا في براغ وبحيرة 
ترونسي في مدينة تروكيرشن

♦ جولة سياحية في براغ وفيينا 

♦ جولات المساء الى: ساحة البلدة القديمة في 
براغ وساحة فيينا 

♦ تذاكر الدخول: قلعة براغ  ومتحف سوارفسكي 
 BMW Welt للكريستال ومتحف

♦ وجبة غذاء أو عشاء في كتسبويل

May.20: 11
Jun.20: 08
Jul.20: 06
Aug.20: 10
Sep.20: 07
Oct.20: 12
Nov.20: 09
Dec.20: 14
Jan.21: 18
Feb.21: 15
Mar.21: 15
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01: براغ )الإثنين(

 الوصول الى براغ والاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق سوف تتلقى معلومات لبدء الرحلة في فترة ما بعد الظهر، أو من خلال لوحات 
إعلامية موجودة في مكتب الاستقبال بالفندق. وفي المساء، نذهب الى ساحة البلدة القديمة الحيوية التي تضج بالمطاعم العالمية والأنشطة 

السياحية، ونتناول العشاء هناك. 

02: براغ )الثلاثاء(

نزور اليوم مدينة براغ والتي تعتبر جوهرة الباروك في اوروبا . نقوم بجولة - مع الدليل السياحي-  حول المعالم البارزة للمدينة ونمر بقلعة 
براغ )تذكرة الدخول مشمولة(. ومن ثم نأخذ جولة بالقارب على طول نهر فولدافا الجميل. وقت حر. وفي المساء، نستمتع بالتجوال في وسط 

المدينة التاريخي حيث تتنوع المطاعم العالمية هناك. العودة الى الفندق.

03: براغ - ميونخ – إنسبروك )الأربعاء(

ننطلق صباحاً باتجاه بافاريا ونصل ميونخ في منتصف النهار. ونزور Olympiapark ومتحف  BMW الألماني العريق ذو الهندسة المعمارية 
الُمتقنة والاستخدامات المتعددة والذي بدوره يضم مجموعة من أفخم السيارات الألمانية. ومن ثم يكون هناك متسع من الوقت للتنزه وتناول 
الغداء في وسط المدينة التاريخي. وفي المساء،  نتجه الى النمسا ونصل الى مدينة  إنسبروك ونتناول العشاء في منطقة Golden Roof في 

البلدة القديمة.

04: إنسبروك- متحف سواروفسكي للكريستال- كتسبويل )الخميس(

نبدأ يومنا باستكشاف متحف سواروفسكي ونزور حدائقه الخلاَبة ونرى كيفية تصنيع الكريستال هناك. وبعد التنزّه، نسافر برفقة دليلنا السياحي 
بين الجبال ونشاهد المناظر الخلابة في طريقنا لنصل الى مدينة كتسبويل, القرية ذات الطبيعة الخلابة التي تشتهر بانها مدينة للتزلج 

لتغطيتها بالثلوج  اغلب اوقات السنة.وقت حر لتناول العشاء.) تتوفر وجبات نباتية(.

05: كيتزبوهيل-سالزبورج-سانت فولفغانغ-تراونسي-فيينا)الجمعة(

عند المغادرة في الصباح ،نصعد بالتلفريك حتى الجبال العالية التي تحيط بـ كيتزبوهيل ، التي تتساقط الثلوج فيها لمدة 9 أشهر في السنة 
، مناظر رائعة . في الصيف ، يمكن لأولئك الذين يرغبون في زيارة »حديقة الزهور في جبال الألب«. سوف نستمر في استكشاف النمسا ، 

والسفر بين الجبال ، والوصول إلى سالزبورغ. سيرافقنا مرشدنا في شوارع جميلة بالوسط التاريخي لهذه المدينة ، وهو موقع تراث عالمي. 
نجعل طريقنا بين البحيرات والجبال في المرحلة التالية. محطتنا التالية في سانت فولفغانغ ، مكان شهير للحج في النمسا. نواصل رحلة إلى 

تراونكيرشن مع بحيرة تراونزي الجميلة ، حيث نقوم برحلة بحرية لرؤية أربع قلاع حيث ننزل في غوموندين. بعد هذا نواصل إلى فيينا ، حيث 
نصل في وقت متأخر بعد الظه..

   الخيار الأول: اوروبا المركزية والنهاية في بودابست
   الخيار الثاني:  اوروبا المركزية

28
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   الخيار الأول: اوروبا المركزية والنهاية في بودابست

براغ

ميونيخ

2

انسبروك
 كتسبويل

فيينا

1بودابست
1 2 1

بودابست

الأسعار تشمل

من 919$  - ايام  8
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

الخيار الأول

ID: 17781              الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 965 1.311

الموسم المعتدل $ 919 1.266

الموسم المنخفض $ 919 1.266

الخيار الثاني

ID: 17780              الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.022 1.368

الموسم المعتدل $ 976 1.322

الموسم المنخفض $ 976 1.322

 06: فيينا )السبت(

بعد تناول وجبة الافطار نبدأ جولتنا حوالي الساعة 12، ونقوم بجولة حول المدينة الجميلة 
برفقة دليل سياحي محلي. وبعدها مباشرة نتجه الى قصر شونبرون ونقضي وقتاً رائعاً 
في الحدائق الجميلة هناك. وفي المساء، نذهب الى ساحة وسط المدينة ونرى أجواء 

المدينة الليلة وشوارعها المضاءة ونستمتع بتناول طعام العشاء في واحد من المطاعم 
العالمية هناك. 

07: فيينا- بودابست )الأحد(

ننطلق في رحلة مدتها حوالي 3 ساعات الى هنغاريا. نصل مدينة بودابست حوالي 
الساعة 11.30. نقوم بجولة لاستكشاف »ملكة نهر الدانوب« ذات المناظر الخلاّبة؛ إذ 

يقسم نهر الدانوب هذه المدينة الى »بودا« من جهة و »بست« من الجهة الُمقابلة. وبعد 
تناول وجبة الغذاء سنقوم بجولة بالقارب على طول نهر الدانوب ذي المناظر الساحرة. 
وفي نهاية اليوم يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فاسي اوتكا الحيوية المليئة 

بالمطاعم والأكل العالمي. 

08: بودابست- )الإثنين(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار

الخيار الثاني:  

08: بودابست- براتسلافا – براغ )الإثنين(

ننتقل من بودابست الى براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، وهي مدينة تقع على امتداد نهر 
الدانوب وذات معالم تاريخية مميزة. نقوم بجولة في المدينة ونتناول الغداء. ونكمل 
بعد ذلك رحلتنا الى جمهورية التشيك. براغ- ننتقل الى ساحة البلدة القديمة المليئة 

بالأنشطة السياحية والمطاعم العالمية. العودة الى الفندق. نهاية خدماتنا. 

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي+تامين 
السفر الاساسي

♦ دليل سياحي باللغة العربية

♦ بوفيه الإفطار

♦ الاستقبال في المطار

♦ جولة قارب على نهر فالدفا في براغ وبحيرة 
ترونسي في مدينة تروكيرشن  و نهر الدانوب

♦ جولة سياحية في براغ وفيينا و بودابست

♦ جولات المساء الى: ساحة البلدة القديمة 
في براغ وساحة فيينا وفاسي اوتكا في 

بودابست

♦ تذاكر الدخول: قلعة براغ  ومتحف 
 BMW Welt سوارفسكي للكريستال ومتحف

♦ وجبة غذاء أو عشاء في كتسبويل

♦ جولة قارب عبر نهر الدانوب في بودابست

♦ جولة سياحية في بودابست.

♦ جولات المساء الى: فاسي اوتكا في 
بودابست.

May.20: 11
Jun.20: 08
Jul.20: 06
Aug.20: 10
Sep.20: 07
Oct.20: 12
Nov.20: 09
Dec.20: 14
Jan.21: 18
Feb.21: 15
Mar.21: 15
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مدريد

غرناطة
ماربيا ملقة

بويرتو لابيس

 إشبيلية
12

2

قرطبة

مدريد
من 687$  - ايام  6

مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

 تعبيرات اندلسية مع مدريد

الأسعار تشمل
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ID: 17778         الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 726 982

الموسم المعتدل $ 692 948

الموسم المنخفض $ 687 942

01: مدريد- الوصول )السبت(

الوصول الى مدريد- الاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق- حيث يكون الدليل السياحي بانتظاركم 
ليطلعكم على برنامج الجولة، ومن ثم نتجول في أنحاء المدينة ونزور معالم مدريد البارزة، منها معبد 

داوود المصري، وساحة إسبانيا  وغران بيا )الشارع الرئيسي للمدينة(، ونتناول العشاء في أحد المطاعم 
هناك.  

02: مدريد )الأحد(

نبدأ يومنا في الساعة 8:30، نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي, زيارة باسيو ديل برادو, 
ثيبيليس, نيبتونو, بوابة القلعة و بلازا مايور و بلازا دي كولون. كما سنقوم بجولة في حديقة الريتيرو 
الجميلة حيث البحيرة وقصر الكريستال. كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران لاس فينتاس 

واحدة من أكثر الساحات شهرة في العالم حيث سنتعلم المزيد عن تقليد مصارعة الثيران. عند غروب 
الشمس نذهب الى بلازا دي اورينتيه )ساحة الشرق( في الوسط التاريخي لمدريد مقابل القصر الملكي. 

نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.

 03: مدريد- غرناطة )الإثنين(

نغادر مدريد في الصباح الباكر )إذا كان عدد المسافرين الناطقين باللغة الإنجليزية أقل من 10، 
فسيتشاركون الرحلة الى غرناطة مع المسافرين الناطقين باللغة الإسبانية(. ونشق طريقنا نحو الجنوب 
الى إقليم لا مانتشا ونتوقف في ميناء لابيثي، الشهير بقصة “دونكيشوت” ونتجه الى الأندلس وتحديداً 

الى غرناطة ونقضي متسعاً من الوقت هناك يتخلله جولة برفقة دليل سياحي محلي لزيارة قصر الحمراء 
)تذكرة الدخول مشمولة( وحدائقه الخلاّبة التي بنوها العرب قديماً. وقت للغداء. جولة مسائية الى 

منطقة البايثين احدى مناطق التراث العالمي, حيث يمكنك تناول العشاء )غير مشمول في السعر(. 
ويكون لك الخيار في حضور عرض لرقص الفلامنكو والصعود الى جبل الساكرومونتي الشعبي. 

ملاحظة: ُيسمح بدخول عدد محدد من الأشخاص الى  Nazari palaces  في نفس الوقت، لذلك قد 
تتأخر جولتك الى بعد الظهيرة تبعاً لعدد الأشخاص، وفي حال تعذر دخول هذا الجزء من قصر الحمراء، 

سيكون هناك زيارة الى Alcázares  في مدينة إشبيلية )والتي تحمل ذات تصميم وملامح القصور 
النثرية(. 

04: غرناطة- ملقا- ماربيا- روندا- اشبيلية )الثلاثاء(

نغادر غرناطة اليوم ونتوجه الى كوستا دل سول في مدينة ملقا ونزور الكاتدرائية ومتحف بيكاسو 
الشهير. ومن ثم نزور ميناء بانوس، الواقع في مدينة ماربيا. وقت لتناول الغداء. ومن ثم نتوجه بعدها 

الى قرية روندا العريقة. ونستكمل طريقنا الى اشبيلية. 

05: اشبيلية )الأربعاء(

بعد الإفطار، يأخذنا الدليل السياحي في جولة حول اشبيلية ونزور كاتدرائيتها والخيرالدا الشهيرة )برج 
قائم عريق( وضفاف نهر الوادي الكبير وحي سانتا كروز وتريانا وساحة إسبانيا  )ملاحظة: اذا لم يتجاوز 

عدد المسافرين 15 شخصاً فمن الممكن تنظيم الجولة باللغتين الإسبانية والإنجليزية(.بعد انتهاء الجولة, 
سنقوم بركوب القارب على ضفاف نهر الوادي الكبير والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.نقضي المساء في 

وسط المدينة التاريخي حيث يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله. 

06: اشبيلية- قرطبة- كونسويغرا- مدريد )الخميس(

يشمل مسار رحلتنا الانتقال من اشبيلية مروراً بالوادي الكبير لنصل الى مدينة قرطبة حيث يكون هناك 
وقت حر للتنزه في أحياء هذه المدينة العريقة حيث نرافق الدليل السياحي لزيارة مسجد- كاتدرائية 

قرطبة )التذكرة مشمولة(، و زيارة سيناغوغيه القديمة. ونستكمل رحلتنا عبر الحقول القشتالية لنتوقف 
في كونسويغرا الشهيرة بطواحين الهواء العملاقة. نسافر بعدها الى مدريد ونصل هناك في نهاية 

اليوم. نهاية خدماتنا

¨ المواصلات بواسطة باص سياحي•
¨ دليل سياحي باللغة العربية•
¨ بوفيه الإفطار•
¨ الاستقبال في المطار•
¨ رحلة بالقارب على ضفاف نهر الوادي الكبير•
¨ جولة سياحية: مدريد, غرناطة, اشبيلية, •

قرطبة
¨ جولات المساء الى: معبد داوود, ساحة •

إسبانيا, غران بيا, بلازا دي اورينتي, البايثين 
في غرناطة, والوسط التاريخي لمدينة 

اشبيلية 
¨ تذاكر الدخول: بلازا دي لاس فينتاس , قصر •

الحمراء , مسجد قرطبة , طواحين الهواء, 
سيناغوغيه.

 

Apr.20: 25
May.20: 09
Jun.20: 06
Jul.20: 04
Aug.20: 08
Sep.20: 05
Oct.20: 10
Nov.20: 07
Dec.20: 05
Jan.21: 09
Feb.21: 06
Mar.21: 06

30

 E
U

RO
PA

M
U

N
D

O
ت 

ولا
 ج

 



3131

2

فيينا
بودابست

1 

بودابست

الأسعار تشمل

من 363$  - ايام  4
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

01: فيينا )الخميس(

الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة، كما تتوفر بطاقات 
تعريفية لدى الاستقبال. 

 02: فيينا )الجمعة(

بعد الافطار، نذهب في جولة مع الدليل السياحي لاستكشاف معالم المدينة الجميلة ووسطها التاريخي 
المفعم بالحياة ونستمتع بقضاء المساء تحت أضواء الشوارع ويمكنك تناول العشاء في المطعم الذي 

تفضله. 

03: فيينا- بودابست )السبت(

نصل مدينة بودابست في وقت الغداء. نقوم بجولة لاستكشاف “ملكة نهر الدانوب” ذات المناظر الخلاّبة؛ 
إذ يقسم نهر الدانوب هذه المدينة الى “بودا” من جهة و “بست” من الجهة الُمقابلة. وفي نهاية اليوم 

يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فاسي اوتكا الحيوية. 

04: بودابست )الأحد(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار. 

 فيينا وبودابست

التأكد من

��مكانية

ا

الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

 E
U

RO
PA

M
U

N
D

O
ت 

ولا
 ج

 

ID: 17795          الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 403 585

الموسم المعتدل $ 369 550

الموسم المنخفض $ 363 545

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي

♦ دليل سياحي باللغة العربية

♦ بوفيه الإفطار

♦ الاستقبال في المطار

♦ جولة قارب على طول نهر الدانوب في 
بودابست

♦ جولة سياحية في فيينا وبودابست 

♦ جولات المساء الى: ساحة فيينا وفاسي 
اوتكا في بودابست

فيينا

May.20: 15
Jun.20: 12
Jul.20: 10
Aug.20: 14
Sep.20: 11
Oct.20: 16
Nov.20: 13
Dec.20: 18
Jan.21: 22
Feb.21: 19
Mar.21: 19
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غرناطة

  01:مدريد- الوصول )السبت(

الوصول الى مدريد- الاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق- حيث يكون الدليل السياحي بانتظاركم ليطلعكم على برنامج الجولة، ومن 
ثم نتجول في أنحاء المدينة ونزور معالم مدريد البارزة، منها معبد داوود المصري، وساحة إسبانيا  وغران بيا )الشارع الرئيسي للمدينة(، ونتناول 

العشاء في أحد المطاعم هناك.  

02: مدريد )الأحد(

نبدأ يومنا في الساعة 8:30، نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي, زيارة باسيو ديل برادو, ثيبيليس, نيبتونو, بوابة القلعة و بلازا مايور 
و بلازا دي كولون. كما سنقوم بجولة في حديقة الريتيرو الجميلة حيث البحيرة وقصر الكريستال. كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران 

لاس فينتاس واحدة من أكثر الساحات شهرة في العالم حيث سنتعلم المزيد عن تقليد مصارعة الثيران. عند غروب الشمس نذهب الى بلازا دي 
اورينتيه )ساحة الشرق( في الوسط التاريخي لمدريد مقابل القصر الملكي. نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.

 03: مدريد- غرناطة )الإثنين(

نغادر مدريد في الصباح الباكر )إذا كان عدد المسافرين الناطقين باللغة الإنجليزية أقل من 10، فسيتشاركون الرحلة الى غرناطة مع المسافرين 
الناطقين باللغة الإسبانية(. ونشق طريقنا نحو الجنوب الى إقليم لا مانتشا ونتوقف في ميناء لابيثي، الشهير بقصة »دونكيشوت« ونتجه الى 

الأندلس وتحديداً الى غرناطة ونقضي متسعاً من الوقت هناك يتخلله جولة برفقة دليل سياحي محلي لزيارة قصر الحمراء )تذكرة الدخول 
مشمولة( وحدائقه الخلاّبة التي بنوها العرب قديماً. وقت للغداء. جولة مسائية الى منطقة البايثين احدى مناطق التراث العالمي, حيث يمكنك 

تناول العشاء )غير مشمول في السعر(. ويكون لك الخيار في حضور عرض لرقص الفلامنكو والصعود الى جبل الساكرومونتي الشعبي. 

ملاحظة: ُيسمح بدخول عدد محدد من الأشخاص الى  Nazari palaces  في نفس الوقت، لذلك قد تتأخر جولتك الى بعد الظهيرة تبعاً لعدد 
الأشخاص، وفي حال تعذر دخول هذا الجزء من قصر الحمراء، سيكون هناك زيارة الى Alcázares  في مدينة إشبيلية )والتي تحمل ذات تصميم 

وملامح القصور النثرية(. 

04: غرناطة- ملقا- ماربيا- روندا- اشبيلية )الثلاثاء(

نغادر غرناطة اليوم ونتوجه الى كوستا دل سول في مدينة ملقا ونزور الكاتدرائية ومتحف بيكاسو الشهير. ومن ثم نزور ميناء بانوس، الواقع 
في مدينة ماربيا. وقت لتناول الغداء. ومن ثم نتوجه بعدها الى قرية روندا العريقة. ونستكمل طريقنا الى اشبيلية. 

 الأندلس والبرتغال
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مدريد

غرناطة
ماربيا

ميرتولا

ايفورا

فاطمة

ملقة

بويرتو لابيس

12 إشبيلية

2

2لشبونة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

05: اشبيلية )الأربعاء(

بعد الإفطار، يأخذنا الدليل السياحي في جولة حول اشبيلية ونزور كاتدرائيتها والخيرالدا 
الشهيرة )برج قائم عريق( وضفاف نهر الوادي الكبير وحي سانتا كروز وتريانا وساحة 

إسبانيا  )ملاحظة: اذا لم يتجاوز عدد المسافرين 15 شخصاً فمن الممكن تنظيم الجولة 
باللغتين الإسبانية والإنجليزية(. ركوب القارب على نهر الوادي الكبير. نقضي المساء في 

وسط المدينة التاريخي حيث يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله.

06:اشبيلية-خيريز دي لوس كاباليروس-مونساراز-ايفورا-لشبونة)الخميس(

سنترك إشبيلية ذات الجمال الخلاب. وسط التلال وأشجار الزيتون ، سوف ندخل 
إكستريمادورا. سنتوقف في بلدة خيريز دي لوس كاباليروس ، وهي بلدة تنتمي إلى 

مدن فرسان المعبد ، حيث ولد فاسكو نونيز دي بالبوا. سوف ندخل بعد ذلك البرتغال. 
موناسارز ، واحدة من أكثر القرى الخلابة في البرتغال بجدرانها وقلعتها ومناظرها الرائعة 

وشوارعها البيضاء والمزهرة. سنسافر إلى المدينة ايفورا ، التي أعلنت كموقع للتراث 
العالمي ، مع شوارعها البيضاء وقصور عصر النهضة وكاتدرائيتها. وقت الغداء. سنقوم 
أيًضا بزيارة كنيسة العظام الرائعة )الدخولية مشمولة( ، والتي بنيت مع 5000 هيكل 

عظمي! سوف نصل إلى لشبونة في نهاية اليوم.

07: لشبونة )الجمعة(

في الصباح، نرافق الدليل السياحي في جولة تعريفية حول المدينة )ملاحظة: يقوم 
الدليل بتقديم شروحات اذا لم يتجاوز عدد المجموعة 12 شخصاً( نزور أحياء المدينة 

التقليدية في منطقة بيليم )مسقط رأس العديد من البحارة البرتغاليين( وبرج بيليم ودير 
جيرونيموس )أحد مواقع التراث العالمي(. التنقل الى ساحة المطاعم لتناول العشاء )غير 

شامل السعر( ومن ثم العودة الى الفندق.

08: لشبونة – فاطمة – مدريد )السبت(

في هذا اليوم، نسافر الى شمال البرتغال لنزور »حرم فاطمة«. ونشق طريقنا بعد ذلك 
باتجاه إسبانيا  ونعبر الحقول في شمال إكستريمادورا .تناول طعام الغداء في طريقنا 

الى مدريد في مطعم محلي. الوصول الى مدريد بنهاية اليوم. نهاية 

الأسعار تشمل

من 874$  - ايام  8
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

ID: 17777             الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 965 1.362

الموسم المعتدل $ 902 1.300

الموسم المنخفض $ 874 1.271

المواصلات بواسطة باص سياحي•¨
دليل سياحي باللغة العربية •¨
بوفيه الإفطار•¨
الاستقبال في المطار•¨
القارب: نهر الوادي الكبير•¨
جولات سياحية: مدريد, غرناطة, •¨

إشبيلية, لشبونة
جولة المساء: معبد داوود, •¨

ساحة إسبانيا, غران بيا, بلازا دي 
اورينتي,البايثين في غرناطة, وسط 
المدينة التاريخي في إشبيلية, براكا 

دوس في لشبونة
تذاكر الدخول: بلازا دي لاس فينتاس, •¨

قصر الحمراء في غرناطة, دير الرابضة, 
متحف كارافيل, كنيسة العظام.

وجبة غداء أو عشاء في فاطمة•¨
فاطمة

Apr.20: 25
May.20: 09
Jun.20: 06
Jul.20: 04
Aug.20: 08
Sep.20: 05
Oct.20: 10
Nov.20: 07
Dec.20: 05
Jan.21: 09
Feb.21: 06
Mar.21: 06
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مدريد

01:طنجة-اشبيلية )الثلاثاء(

المغادرة من المغرب الى اسبانيا  بالعبارة نصل الى ميناء الجزيرة الخضراء او ميناء طريفة ثم نكمل الى اشبيلية زالوصول الى اشبلية مساءا و 
الاقامة في الفندق.

02: اشبيلية )الأربعاء(

بعد الإفطار، يأخذنا الدليل السياحي في جولة حول اشبيلية ونزور كاتدرائيتها والخيرالدا الشهيرة )برج قائم عريق( وضفاف نهر الوادي الكبير 
وحي سانتا كروز وتريانا وساحة إسبانيا .بعد انتهاء الجولة, سنقوم بركوب القارب على ضفاف نهر الوادي الكبير والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

نقضي المساء في وسط المدينة التاريخي حيث يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله. 

03: اشبيلية- دير الرابضة- ميرتولا- ايفورا- لشبونة )الخميس(

سنترك إشبيلية ذات الجمال الخلاب. وسط التلال وأشجار الزيتون ، سوف ندخل إكستريمادورا. سنتوقف في بلدة خيريز دي لوس كاباليروس ، 
وهي بلدة تنتمي إلى مدن فرسان المعبد ، حيث ولد فاسكو نونيز دي بالبوا. سوف ندخل بعد ذلك البرتغال. موناسارز ، واحدة من أكثر القرى 
الخلابة في البرتغال بجدرانها وقلعتها ومناظرها الرائعة وشوارعها البيضاء والمزهرة. سنسافر إلى المدينة ايفورا ، التي أعلنت كموقع للتراث 

العالمي ، مع شوارعها البيضاء وقصور عصر النهضة وكاتدرائيتها. وقت الغداء. سنقوم أيًضا بزيارة كنيسة العظام الرائعة )الدخولية مشمولة( ، 
والتي بنيت مع 5000 هيكل عظمي! سوف نصل إلى لشبونة في نهاية اليوم.

04: لشبونة )الجمعة(

في الصباح، نرافق الدليل السياحي في جولة تعريفية حول المدينة )ملاحظة: يقوم الدليل بتقديم شروحات اذا لم يتجاوز عدد المجموعة 12 
شخصاً( نزور أحياء المدينة التقليدية في منطقة بيليم )مسقط رأس العديد من البحارة البرتغاليين( وبرج بيليم ودير جيرونيموس )أحد مواقع 

التراث العالمي(. التنقل الى ساحة المطاعم لتناول العشاء )غير شامل السعر( ومن ثم العودة الى الفندق.

 طنجة و الجزر الايبيرية
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مدريد

غرناطة

ميرتولا

ايفورا

فاطمة

بويرتو لابيس

طنجة

12 إشبيلية

2

2

2لشبونة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

05: لشبونة – فاطمة – مدريد )السبت(

في هذا اليوم، نسافر الى شمال البرتغال لنزور »حرم فاطمة«. ونشق طريقنا بعد ذلك 
باتجاه إسبانيا  ونعبر الحقول في شمال إكستريمادورا .تناول طعام الغداء في طريقنا 

الى مدريد في مطعم محلي. الوصول الى مدريد بنهاية اليوم. نهاية الخدمة.

06: مدريد )الأحد(

نبدأ يومنا في الساعة 8:30، نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي, زيارة باسيو 
ديل برادو, ثيبيليس, نيبتونو, بوابة القلعة و بلازا مايور. كما سنقوم بجولة في حديقة 

الريتيرو الجميلة حيث البحيرة وقصر الكريستال. كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة 
الثيران لاس فينتاس ونزور متحف مصارعة الثيران كذلك. عند غروب الشمس نذهب 

الى بلازا دي اورينتيه )ساحة الشرق( في الوسط التاريخي لمدريد مقابل القصر الملكي. 
نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.

 07: مدريد- غرناطة )الإثنين(

نغادر مدريد في الصباح الباكر )إذا كان عدد المسافرين الناطقين باللغة الإنجليزية أقل 
من 10، فسيتشاركون الرحلة الى غرناطة مع المسافرين الناطقين باللغة الإسبانية(. 

ونشق طريقنا نحو الجنوب الى إقليم لا مانتشا ونتوقف في ميناء لابيثي، الشهير بقصة 
»دونكيشوت« ونتجه الى الأندلس وتحديداً الى غرناطة ونقضي متسعاً من الوقت هناك 

يتخلله جولة برفقة دليل سياحي محلي لزيارة قصر الحمراء )تذكرة الدخول مشمولة( 
وحدائقه الخلاّبة التي بنوها العرب قديماً. وقت للغداء. جولة مسائية الى منطقة البايثين 

احدى مناطق التراث العالمي, حيث يمكنك تناول العشاء )غير مشمول في السعر(. 
ويكون لك الخيار في حضور عرض لرقص الفلامنكو والصعود الى جبل الساكرومونتي 

الشعبي. 

ملاحظة: ُيسمح بدخول عدد محدد من الأشخاص الى  Nazari palaces  في نفس 
الوقت، لذلك قد تتأخر جولتك الى بعد الظهيرة تبعاً لعدد الأشخاص، وفي حال تعذر 

دخول هذا الجزء من قصر الحمراء، سيكون هناك زيارة الى Alcázares  في مدينة 
إشبيلية )والتي تحمل ذات تصميم وملامح القصور النثرية(. 

 08: غرناطة-طنجة )الثلاثاء(

نغادر طنجة اليوم .في الطريق نمر على منطقة كوستا دي سول.نصعد الى العبارة 
للعودة الى المغرب من ميناء الجزيرة الخضراء او طريفة .

الأسعار تشمل

من 919$  - ايام  8
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

ID: 17792            الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 993 1.385

الموسم المعتدل $ 931 1.322

الموسم المنخفض $ 919 1.311

¨ المواصلات بواسطة باص سياحي•
¨ دليل سياحي باللغة العربية•
¨ بوفيه الإفطار•
¨ زيارة مدينة توليدو•
¨ جولات سياحية: إشبيلية, لشبونة•
¨ جولة المساء: براكا دوس في •

لشبونة
¨ تذاكر الدخول: قصر الحمراء في •

غرناطة, دير الرابضة, متحف 
كارافيل, كنيسة العظام.

¨ وجبة غداء أو عشاء في فاطمة و •
اشبيلية و غرناطة.

¨ العبارة من المغرب الى اسبانيا•

Jun.20: 09
Jul.20: 07
Aug.20: 11
Sep.20: 08
Oct.20: 13
Nov.20: 10
Dec.20: 08
Jan.21: 12
Feb.21: 09
Mar.21: 09
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إشبيلية

01:طنجة-اشبيلية )الثلاثاء(

المغادرة من المغرب الى اسبانيا  بالعبارة نصل الى ميناء الجزيرة الخضراء او ميناء طريفة ثم نكمل الى اشبيلية 

زالوصول الى اشبلية مساءا و الاقامة في الفندق.

02:اشبيلية)الاربعاء(

بعد الإفطار، يأخذنا الدليل السياحي في جولة حول اشبيلية ونزور كاتدرائيتها والخيرالدا الشهيرة )برج قائم عريق( 

وضفاف نهر الوادي الكبير وحي سانتا كروز وتريانا وساحة إسبانيا .

03: اشبيلية- دير الرابضة- ميرتولا- ايفورا- لشبونة )الخميس(

سنترك إشبيلية ذات الجمال الخلاب. وسط التلال وأشجار الزيتون ، سوف ندخل إكستريمادورا. سنتوقف في بلدة 

خيريز دي لوس كاباليروس ، وهي بلدة تنتمي إلى مدن فرسان المعبد ، حيث ولد فاسكو نونيز دي بالبوا. سوف 

ندخل بعد ذلك البرتغال. موناسارز ، واحدة من أكثر القرى الخلابة في البرتغال بجدرانها وقلعتها ومناظرها الرائعة 

وشوارعها البيضاء والمزهرة. سنسافر إلى المدينة ايفورا ، التي أعلنت كموقع للتراث العالمي ، مع شوارعها البيضاء 

وقصور عصر النهضة وكاتدرائيتها. وقت الغداء. سنقوم أيًضا بزيارة كنيسة العظام الرائعة )الدخولية مشمولة( ، 

والتي بنيت مع 5000 هيكل عظمي! سوف نصل إلى لشبونة في نهاية اليوم.

 طنجة,اشبيلية ولشبونة
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ميرتولا

ايفورا

طنجة

2 إشبيلية

2

2لشبونة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

04: لشبونة )الجمعة(

في الصباح، نرافق الدليل السياحي في جولة تعريفية حول المدينة 

)ملاحظة: يقوم الدليل بتقديم شروحات اذا لم يتجاوز عدد المجموعة 

12 شخصاً( نزور أحياء المدينة التقليدية في منطقة بيليم )مسقط رأس 

العديد من البحارة البرتغاليين( وبرج بيليم ودير جيرونيموس )أحد مواقع 

التراث العالمي(. التنقل الى ساحة المطاعم لتناول العشاء )غير شامل 

السعر( ومن ثم العودة الى الفندق.

05: لشبونة)السبت(

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

الأسعار تشمل

من 522$  - ايام  5
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

¨ المواصلات بواسطة باص سياحي•

¨ دليل سياحي باللغة العربية•

¨ بوفيه الإفطار•

¨ جولة سياحية: لشبونة, اشبيلية•

¨ تذاكر الدخول: دير الرابضة, متحف •

كارافال, كنيسة العظام في أيفورا

¨ العبارة من المغرب الى اسبانيا•

¨ وجبة غداء أو عشاء: اشبيلية•

ID: 17793             الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 562 800

الموسم المعتدل $ 539 777

الموسم المنخفض $ 522 760

Jun.20: 09
Jul.20: 07
Aug.20: 11
Sep.20: 08
Oct.20: 13
Nov.20: 10
Dec.20: 08
Jan.21: 12
Feb.21: 09
Mar.21: 09
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اشبيلية

 01: مدريد- الوصول )الثلاثاء(

 الوصول الى مدريد- الاستقبال في المطار والانتقال الى الفندق- حيث يكون الدليل السياحي بانتظاركم ليطلعكم على برنامج الجولة، ومن
 ثم نتجول في أنحاء المدينة ونزور معالم مدريد البارزة، منها معبد داوود المصري، وساحة إسبانيا  وغران بيا )الشارع الرئيسي للمدينة(، ونتناول

العشاء في أحد المطاعم هناك.

02: مدريد )الأربعاء(

 نبدأ يومنا في الساعة 8:30، نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي, زيارة باسيو ديل برادو, ثيبيليس, نيبتونو, بوابة القلعة و بلازا مايور.
 كما سنقوم بجولة في حديقة الريتيرو الجميلة حيث البحيرة وقصر الكريستال. كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران لاس فينتاس

 ونزور متحف مصارعة الثيران كذلك. عند غروب الشمس نذهب الى بلازا دي اورينتيه )ساحة الشرق( في الوسط التاريخي لمدريد مقابل القصر
الملكي. نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.

 03: مدريد – سرقسطة – بوبليت – مونتسيرات – برشلونة )الخميس(

 نغادر مدريد في الصباح الباكر ونتجه الى أراغون، ونتوقف في مدينة سرقسطة. ونلتقي بالدليل السياحي لنزور كنيسة البيلار. بعد ذلك
 مباشرة، يكون هناك وقت حر للتجول في وسط المدينة. ثم ننطلق الى كاتالونيا الى دير بوبليت المحاط بالجدران الجميلة، وهو واحد من

 الأْدِيرَة العظيمة الُمحافظ عليها في العالم والذي يعود الى زمن العصور الوسطى )تذكرة الدخول ورسوم الدليل السياحي مشمولة(. ثم ننتقل
 الى دير مونتسيرات حيث نركب القطار ونشاهد المناظر الخلابة. ثم نشق طريقنا الى مدينة برشلونة ونصل في فترة ما بعد الظهيرة.

 ملاحظة هامة: خلال أشهر الشتاء؛ من نوفمبر الى مارس، نظراً لقصر اليوم، لن تتم زيارة دير بوبليت )ما ُيمكننا من الوصول الى دير
مونتسيرات خلال النهار(.

04: برشلونة )الجمعة(

 نتعرف اليوم الى مدينة برشلونة، واحدة من المدن المدهشة المطلة على البحر الأبيض المتوسط. تشمل زيارتنا جولة تعريفية بالمدينة برفقة
 دليل سياحي محلي )ملاحظة: إذا كان عدد أفراد المجموعة أفل من 15، سيقوم دليلنا السياحي بالجولة التعريفية( حيث نزور معالم المدينة
 التاريخية والحي القوطي الذي يعود تاريخه الى العصور الوسطى. كما سنزور المنطقة التي دارت فيها الألعاب الأولومبية، بالإضافة الى
 إمكانية زيارة كنيسة ساغرادا فاميليا )كنيسة العائلة المقدسة(: وهي بمثابة تحفة فنية من تصميم المهندس المعماري غاودي. وفي وقت

 لاحق، نزور “بوبلي اسبانيول” )أي: القرية الإسبانية(؛ هذا المتحف المعماري المعلق في الهواء والذي يقع في واحد من أبرز مناطق برشلونة.
 وهنا تحظى بفرصة التعرف الى الأنماط المعمارية والتقاليد والفلكلور وأنواع الحرف الإسبانية من مختلف طوائف اسبانيا. وقت حر. عند

 المساء، نزور منطقة ساحة لاس رامبلاس وساحة كاتالونيا ونتناول الطعام هناك. العودة الى الفندق.

05: برشلونة – بينيسكولا – فالينسيا )السبت(

 نسافر اليوم على طول البحر المتوسط ونتوقف في قرية بينيسكولا المسّورة والُمطّلة على شواطىء البحر. وبعد استكشاف المدينة وزيارة
 ميناء الصيد والقلعة والشاطىء فيها، نتوجه الى مدينة فالنسيا، وهي ثالث أكبر مدينة في إسبانيا، حيث نزور أبرز معالم الوجهات السياحية

 هناك: مدينة الفنون والعلوم. في المساء, التوجه الى وسط المدينة الى بلازا دي توروس, حيث يتوفر العديد من المطاعم المختلفة التي
يمكنك الاختيار منها لتناول العشاء.

الحلقة الإسبانية
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فالنسيا

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 06: فالينسيا – اليكانتي – كارافاكا – غرناطة )الأحد(

 نستكمل اليوم رحلتنا في مجتمع فالنسيا وتحديداً في مدينة أليكانتي حيث نستمتع
 بالتنزه قرب البحر. وبعد الغداء، ننتقل الى إقليم مورسيا لنزور قرية كارفاكا التي صنفتها

 الكنيسة الكاثوليكية كواحدة من الخمس مدن الُمقدسة، إذ تحمل كنيستها آثاراً من
 صليب المسيح. ومن ثم نستقل القطار السياحي ونتجول في الأماكن التاريخية لنصل

في نهاية اليوم الى الأندلس، وتحديداً الى مدينة غرناطة.

07: غرناطة )الإثنين(

 يوم مخصص لزيارة مدينة غرناطة ويتخلله جولة برفقة دليل سياحي محلي لزيارة
 قصر الحمراء )تذكرة الدخول مشمولة( وحدائقه الخلاّبة التي بنوها العرب قديماً. وقت

 للغداء. وقت حر بعد الظهيرة لزيارة الكاتدرائية. في المساء التوجه الى وسط المسدنة
 لتناول العشاء, ويكون لك الخيار في حضور عرض لرقص الفلامنكو والصعود الى جبل

 .الساكرومونتي الشعبي

   في نفسNazari palacesملاحظة: ُيسمح بدخول عدد محدد من الأشخاص الى  
 الوقت، لذلك قد تتأخر جولتك الى بعد الظهيرة تبعاً لعدد الأشخاص، وفي حال تعذر

   في مدينةAlcázaresدخول هذا الجزء من قصر الحمراء، سيكون هناك زيارة الى 
إشبيلية )والتي تحمل ذات تصميم وملامح القصور النثرية(.

08: غرناطة- ملقا- ماربيا- روندا- إشبيلية )الثلاثاء(

 نغادر غرناطة اليوم ونتوجه الى كوستا دل سول في مدينة ملقا ونزور الكاتدرائية
 ومتحف بيكاسو الشهير. ومن ثم نزور ميناء بانوس، الواقع في مدينة ماربيا. وقت لتناول

 الغداء. ومن ثم نتوجه بعدها الى قرية روندا العريقة. ونستكمل طريقنا الى اشبيلية.

09: إشبيلية )الأربعاء(

 بعد الإفطار، يأخذنا الدليل السياحي في جولة حول اشبيلية ونزور كاتدرائيتها والخيرالدا
 الشهيرة )برج قائم عريق( وضفاف نهر الوادي الكبير وحي سانتا كروز وتريانا وساحة

 إسبانيا  )ملاحظة: اذا لم يتجاوز عدد المسافرين 15 شخصاً فمن الممكن تنظيم الجولة
 باللغتين الإسبانية والإنجليزية(. ركوب القارب على نهر الوادي الكبير. نقضي المساء في

 وسط المدينة التاريخي حيث يمكنك تناول العشاء في المطعم الذي تفضله.

10: اشبيلية- قرطبة- كونسويغرا- مدريد )الخميس(

 يشمل مسار رحلتنا الانتقال من اشبيلية مروراً بالوادي الكبير لنصل الى مدينة قرطبة
 حيث يكون هناك وقت حر للتنزه في أحياء هذه المدينة العريقة حيث نرافق الدليل
 السياحي لزيارة مسجد- كاتدرائية قرطبة )التذكرة مشمولة(، ونستكمل رحلتنا عبر

 الحقول القشتالية لنتوقف في كونسويغرا الشهيرة بطواحين الهواء العملاقة. نسافر
بعدها الى مدريد ونصل هناك في نهاية اليوم زنهاية خدماتنا

الأسعار تشمل

من 1.100$  - ايام  11
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

ID: 19594              الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.180 1.707

الموسم المعتدل $ 1.100 1.626

المواصلات بواسطة باص سياحي  	
دليل سياحي باللغة الإنجليزية  	

بوفيه الإفطار  	
الاستقبال في المطار  	

القارب: نهر الوادي الكبير  	
جولة سياحية: مدريد, بوبليت, برشلونة,   	

غرناطة, إشبيلية, قرطبة
جولات المساء: معبد داوود, ساحة   	

إسبانيا, غران بيا, بلازا دي اورينتي, ساحة 
الرامبلاس, بلازا دي كاتالونيا, حلبة مصارعة 

الثيران في فالينسيا, البايثين في غرناطة, 
وسط مدينة اشبيلية التاريخي

تذاكر الدخول: بلازا دي لاس فينتاس,   	
دير بوبليت, القرية الإسبانية, قصر الحمراء, 

مسجد قرطبة,  طواحين الهواء في 
كونسويغرا

القطار: مونتسيرات, كارافاكا  	
وجبة غداء أو عشاء: فاطمة  	

May.20: 09,16,23,30

Jun.20: 07,14,21,28

Jul.20: 04,11,18

22/3

2

1

2

مدريد
سرقسطة

بينيسكولا

برشلونة

فالنسيا

غرناطة
ماربيا

اشبيلية
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هلسنكي

 01 :كوبنهاغن )الأربعاء(

 الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة، كما تتوفر بطاقات تعريفية لدى الاستقبال.

  02 : كوبنهاغن –اودينسا-آرهوس )الخميس(

 في الصباح، نذهب في جولة تعريفية للعاصمة الدنماركية برفقة الدليل السياحي. اذ تعد مدينة كوبنهاغن أكبر مدينة اسكندنافية وتضج
 بالأماكن المميزة: موثع تيفولي الشعبي، قصر  كريستيانسبورج، مدرجات نايهافن، و الميرميد.. نذهب بعد الظهيرة الى جوتلاند وسط المناظر

 الطبيعية الخلابة ومرورا ب اودينسا ونصل في المساء الى آراهوس وننتقل الى الفندق.

03: آرهوس - كريستيانساند - فليكجفورد- ستافنغر )الجمعة(

  ونعبر بحر الشمال للوصول الى النرويج. رحلة بالقارب لمدة ثلاث ساعات الى  كريستيانساند )قد نتناول الغداءHIRSTHALSنسافر اليوم الى 
 على القارب اعتماداً على وقت الرحلة(. ونسافر على طول الساحل الجنوبي للنرويج ونتمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة. ثم نتوقف في مدينة

ستافنغر الصغيرة الساحرة.

.04: ستافنغر- بيرغن )السبت(
 سنغادر في الصباح الباكر لمتابعة رحلتنا عبر الطبيعة الخلابة وعبر القناة المائية تحت الجسور وخلال الأزقة البحرية بالقارب، حيث توجد أدنى

 نقطة دون مستوى البحر في العالم، كما سنتمكن من استعمال السكك الحديدية للصعود الى جبال فلوين.

  05: بيرغن- أوسلو )الاحد(
 نستكمل جولتنا الجميلة اليوم بين أزقة النروج البحرية و طبيعتها وبحيراتها و غاباتها حتى نصل الى سوغنر فجورد و هو أكبر الأزقة البحرية في
 النروج، حيث نقوم بجولة بحرية بين المدن: غودفانجين و فلام، عبر مناظر طبيعية خلابة وصولاً الى أوسلو، حيث نقوم بجولة تعريفية للمدينة.

العودة الى الفندق والمبيت.

  06: أوسلو – اوريبرو – ستوكهولم )الاثنين(
 نقضي اليوم وقتاً كافياً  بمدينة أوسلو قبل التوجه الى السويد عبر الغابات الكثيفة و البحيرات البراقة مرورا ب اوريبرو حتى نصل الى

ستوكهولم.

07: ستوكهولم )الثلاثاء(

 نقوم اليوم بعد فترة الظهيرة بجولة تعريفية للعاصمة العريقة التي تم بناؤها على 13 جزيرة متصلة، حيث سنزور الساحة القديمة التاريخية
غاملاستان و المتحف، و منطقة سكانسن و الازقة القديمة.

  من كوبنهاغن الى هلنسكي
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  تغي�

08: ستوكهولم- رحلة قارب الى فنلندا )الأربعاء(

 يوم حر في ستوكهولم وفي المساء نستقل مركب ونقضي الليلة على متنه للذهاب الى
فنلندا.

09: توركو - ناتالي – هلسنكي )الخميس(

 نصل الى فنلنلدا بالإبحار عبر جزر آلاند المغطاة بالغابات ونصل الى مدينة توركو ونتنزه
 هناك. ثم ننتقل الى المدينة المجاورة: ناتالي ذات البيوت الخشبية الجميلة، يليها رحلة

الى مدينة هلسنكي حيث نتناول الغداء ونزور المباني والكنائس.

10: هلسنكي )الجمعة(

 تشمل أنشطتنا اليوم رحلة بالقارب الى جزر سوومنلينا الست المصنفة كأحد مواقع
 الترات العالمي. وقت للتنزه. ثم العودة الى الفندق . الرجاء التأكد من موعد الطيران في

حال الحاجة الى حجز اقامة لليلة اضافية.

الأسعار تشمل

من 1.657$  - ايام  10
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

ID: 19595              الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.657 2.389

الموسم المعتدل $ 1.703 2.435

	  المواصلات بواسطة باص سياحي
	  دليل سياحي باللغة الإنجليزية

	 بوفيه الإفطار
	 الاستقبال في المطار
 Sogner Fjord :قارب 	

	 تذاكر الدخول الى كنيسة بورغند 
	 جولات سياحية: كوبنهاغن, 

ستوكهولم,اوسلو
	 العبّارة: دينمارك – النرويج,السويد-فنلندا

	 تلفريك جبل فلوين

May.20: 27

Jun.20: 17

Jul.20: 22

Aug.20: 19

كوبنهاغن

آرهوس

ستافنجر

برجن

اوسلو ستوكهولم

هلسنكي

ستوكهولم
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01: فيينا )الجمعة(

الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة، كما تتوفر بطاقات تعريفية لدى الاستقبال. 

 02: فيينا )السبت(

بعد الافطار، نذهب في جولة مع الدليل السياحي لاستكشاف معالم المدينة الجميلة ووسطها التاريخي المفعم بالحياة .ثم نذهب لزيارة قصر 
شونبرون حيث نشاهد جمال حدائقها . في المساء  نذهب الى ميدان وسط المدينة للاستمتاع باضوائها و تناول طعام العشاء في المكان الذي 

تفضله. 

03: فيينا- بودابست )الأحد(

نصل مدينة بودابست في وقت الغداء. نقوم بجولة لاستكشاف »ملكة نهر الدانوب« ذات المناظر الخلاّبة؛ إذ يقسم نهر الدانوب هذه المدينة 
الى »بودا« من جهة و »بست« من الجهة الُمقابلة.بعد الوقت الحر للغداء نستمتع برحلة بالقارب على طول نهر الدنوب لنشاهد المدينة و 

معالمها. وفي نهاية اليوم يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فاسي اوتكا الحيوية. 

04: : بودابست- براتسلافا – براغ )الإثنين(

ننتقل من بودابست الى براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، وهي مدينة تقع على امتداد نهر الدانوب وذات معالم تاريخية مميزة. نقوم بجولة 
في المدينة ونتناول الغداء. ونكمل بعد ذلك رحلتنا الى جمهورية التشيك. براغ- ننتقل الى ساحة البلدة القديمة المليئة بالأنشطة السياحية 

والمطاعم العالمية. العودة الى الفندق.

05: براغ )الثلاثاء(

نزور اليوم مدينة براغ والتي تعتبر جوهرة الباروك في اوروبا . نقوم بجولة - مع الدليل السياحي-  حول المعالم البارزة للمدينة ونمر بقلعة 
براغ )تذكرة الدخول مشمولة(. ومن ثم نأخذ جولة بالقارب على طول نهر مولدافا الجميل. وقت حر. وفي المساء، نستمتع بالتجوال في وسط 

المدينة التاريخي حيث تتنوع المطاعم العالمية هناك. العودة الى الفندق.

06: براغ- لوف-  فورتسبورغ – فرانكفورت )الأربعاء(

ننتقل الى ألمانيا، الى إقليم بافاريا، حيث نزور قرية لوف آن دير بيغنتز العريقة الشهيرة بسوقها وقلعتها. ومن ثم نذهب الى فورتسبورغ 
ونتوقف لتناول طعام الغداء ولمشاهدة المدينة البافارية الواقعة على ضفاف »ماين«. ونكمل طريقنا الى مدينة فرانكفورت ونتناول طعام 

العشاء هناك. 

  الخيار الأول: الخيار الأول: من الشرق الى الغرب
   الخيار الثاني:  الخيار الثاني: من الشرق الى الغرب مع لندن

براغ
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  الخيار الأول: الخيار الأول: من الشرق الى الغرب

الأسعار تشمل

من 1.402$  - ايام  14
مواعيد الرحلات

 السعر للشخص الواحد

الفنادق المتوقعة

التأكد من

��مكانية

ا الحافالت واألدالء
  تغي�

 اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
 الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب

الخاص بي “رحلتي”.

الخيار الأول

ID: 19593             الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.464 2.015

الموسم المعتدل $ 1.402 1.952

الخيار الثاني

ID: 19602              الغرفة المفردة الغرفة المزدوجة

موسم الذروة $ 1.901 2.622

الموسم المعتدل $ 1.833 2.554

07: فرانكفورت – كولن – أمستردام )الخميس(

تشمل أنشطتنا اليوم جولة بحرية صغيرة على طول نهر الراين؛ بين قريتي روديشييم و 
زانكت غوار . ومن ثم نسافر الى كولونيا التي تمتاز بكاتدرائيتها القوطية العريقة. ومن ثم 
ننتقل الى هولندا، ونصل الى امستردام بعد الظهيرة. وفي نهاية اليوم نذهب الى ميدان 

رمبرانت؛ واحد من أكثر الأماكن ازدحاماً في المدينة. 

08: امستردام )الجمعة(

نزور اليوم مدينة زانسي شانس  لنرى الطاحونة الشهيرة والبيوت التقليدية الجميلة هناك. نزور 
اليوم مدينة فولندام، وهي قرية مثالية للصيد.من فولندام سوف نقوم برحلة قصيرة بالقارب 

الى ماركن  الجزيرة التي كانت مرتبطة بالارض من خلال السد ,  و البيوت مبنية على ركائز 
تطوف بالمياه. ويتبعها في فترة المساء زيارة بانورامية لمدينة امستردام والقنوات الضيقة، 

وسد بلاتز والمباني الرسمية والحدائق العامة هناك. كما سنتمكن من رؤية كيفية تقطيع 
الألماس في هذه المدينة، وننتقل بعدها الى منطقة ريمبارندبلين احيث تننوع المطاعم 

هناك. 

 09: امستردام- بروكسل- بروج- باريس )السبت(

نسافر الى بروكسل ونتوقف عند Grand Place و اتوميوم. ومن ثم نشق طريقنا الى مدينة 
بروج. وقت لتناول الغداء. نستكمل رحلتنا الى فرنسا، ونصل الى باريس في نهاية اليوم. 

توصية: إذا كان مسار رحلتك يبدأ أو ينتهي في مدينة باريس، فإننا ننصحك بحجز يوم أو 
يومين إضافيين لتحظى بفرصة زيارة أماكن أخرى فيها مثل يورو ديزني وقصر فرساي...

10: باريس )الأحد(

يوم مخصص لزيارة المدينة العريقة والتعرف الى جاداتها الرئيسة ومعالمها البارزة؛ حيث 
نزور برج ايفل ونصعد الى الطابق الثاني منه، ومن ثم نقوم بجولة بالقارب عبر نهر السين 

الذي يقسم شمال مدينة باريس من الجنوب. ويكون هناك وقت حر لاستشكاف أماكن أخرى. 
وبعدها نستمتع بتناول العشاء في  »الحي اللاتيني«  Quartier Latin(( العريق الذي يضج 

بالمطاعم العالمية. العودة الى الفندق. 

11: باريس )الاثنين(

نزور متحف اللوفر الواقع في وسط مدينة باريس. وقت حر. كما يمكننا اصطحابك الى 
»بينلوكس Benlux«؛ وهو واحد من أشهر محلات العطور في باريس. وقت حر حتى نهاية 

اليوم. سيكون هنالك رحلة اختيارية الى ديزني .نهاية خداماتنا.

 الخيار الثاني: من الشرق الى الغرب مع لندن

الأيام 1-10 كما وردت في الخيار الاول

11: باريس- روين )الاثنين(

نزور متحف اللوفر الواقع في وسط مدينة باريس. وقت حر. كما يمكننا اصطحابك الى 
»بينلوكس Benlux«؛ وهو واحد من أشهر محلات العطور في باريس. وقت حر حتى نهاية 
اليوم. وفي الساعة الخامسة والنصف نغادر باريس لنذهب الى مدينة روين حيث متحف 

المدينة و اسوارها القديمة و كنائسها القوطية. المبيت في المدينة. 

12: روين - كانتربري- لندن )االثلاثاء(

سناخذ جولة اليوم في وسط مدينة روين  لنرى كاتدرائية المدينة و شوارعها العتيقة و وسط 
المدينة التاريخي.من بعدها نتوجه الى شمال فرنسا لنتوجه بالعبارة الى كانتربري؛ العاصمة 
الدينية العريقة لانجلترا. ثم نكمل باتجاه لندن وقبل ان نتوجه الى الفندق نتجول في منطقة 

جسر لندن لنشاهد فن العمارة الحديث في المنطقة و نتناول طعام العشاء  في احد المطاعم   
.

13: لندن )الاربعاء(

في هذا اليوم، نذهب في جولة مع الدليل السياحي لاستكشاف الطراز التاريخي والثقافي 
لمدينة لندن، ونزور مجالس البرلمان، ونهر التايمز، وبرج لندن، وقصر باكنغهام، كما يمكننا 

رؤية “Changing of the Guard” الشهيرة )وفقاً للموسم(. وبعد الظهيرة، في تمام الساعة 
الخامسة، بعد قضاء وقت حر، ندعوكم جميعاً لتناول الشاي الإنجليزي. بعد ذلك، ننتقل الى 
منطقةميدان ليكستر و ميدان سوهو الشهيرة بالأسواق. ونتناول العشاء في أحد المطاعم 

العريقة هناك. 

14: لندن- )الخميس(

بعد الافطار سنذهب لزيارة المتحف الريطاني احد اقدم متاحف العالم .في وقت الغداء نوفر 
انتقال الى منطقة كامدن المنطقة التي تتميز بتنوع اسواقها و مطاعمها من جميع انحاء 

العالم .وقت حر في المساء .

نهاية خداماتنا 

	 المواصلات بواسطة باص سياحي

	 دليل سياحي باللغة الإنجليزية

	 بوفيه الإفطار

	 الاستقبال في المطار

	 جولة قارب على طول نهر الدانوب ونهر 
فولدافا  ونهر الراين ونهر السين وبحيرة 

Ijsselmeer من فولندام الى ماركن

	 جولة سياحية في فيينا وبودابست وبراغ  
وامستردام وباريس 

	 جولات المساء الى: ساحة فيينا وساحة البلدة 
القديمة في براغ وفاسي اوتكا في بودابست 
ومنطقة ريمبارندبلين في امستردام والحي 

اللاتيني  

	 تذاكر الدخول: قلعة براغ  و مصنع تقطيع 
الألماس  والطابق الثاني من برج ايفل  

 More services :خدمات إضافية للخيار الثاني
 2 for option

جولة سياحية في لندن   	

تذاكر دخول: تجربة الشاي التقليدي  	

العبّارة من فرنسا الى بريطانيا   	

جولة المساء الى جسر لندن ,منطقتي   	
ليكستر/سوهو

التنقلات: الى منطقة كاندم  	

Jun.20: 19, 26
Jul.20: 10
Aug.20: 07, 14

فيينا
بودابست

براغ

فرانكفورت

امستردام

باريس

روين

لندن
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فنادق
 أمستردام

 فندق ابیس أمستردام سیتي ویست 3*
 Transformatorweg 36, 1014 AK Amsterdam  (امستردام, ھولندا) :العنوان  

www.accorhotels.com  : الموقع اإللكتروني  
 

 فندق بارك بالزا أمستردام آیربورت 4* 
Melbournestraat 1, 1175 RM Lijnden(لیندیْن, ھولندا)  :العنوان  

www.parkplaza.com:الموقع اإللكتروني  
 

  فندق تولیب ان مطار أمستردام  *3
 Piet Guilonardweg 3, 1117 EE Schiphol:العنوان  

www.tulip-inn-amsterdam-airport.goldentulip.com: الموقع اإللكتروني  
 

 برشلونة 
 فندق  سیتي بارك سانت جاست 4*

  Carretera Reial, 132, 08960 Sant Just Desvern - Barcelona (سانت خوسنت دسفیرن اسبانیا) :العنوان 
 www.hotelcityparksantjust.com  الموقع اإللكتروني 

 
 فندق فیرا كونغرس 4* 

S: Polígono Industrial de la Pedrosa, Calle de José Agustín Goytisolo, 9-11, 08908: العنوان  Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona یا) , إسبانلوسبیتالیت دي یوبریغات  

www.firacongress.com :الموقع اإللكتروني  
 

 فندق نوفوتیل برشلونة سانت خوان دیسبي4 *
 Carrer de la TV3, 2, 08970 Sant joan Despi, (سانت خوان دیسبا, إسبانیا) : العنوان  

www.accorhotels.com :الموقع اإللكتروني  
 
 

  بودابست
 فندق بارك إن باي رادیسون، بودابیست 4* 

Szekszárdi utca. 16-18, 1138 Budapest(بودابست, المجر  ):العنوان  
 www.parkinn.com:الموقع اإللكتروني  

        
  فندق دانوبیوس أرینا 4*

Ifjúság útja 1-3, 1148 Budapest:العنوان  
www.danubiushotels.com:الموقع اإللكتروني  

 
 فلورنسا

 فندق كونفرانس فلورینتیا ھوتیل 4*
Via Giovanni Agnelli, 33, 50126 (فلورنسا, إیطالیا):العنوان  

www.conferenceflorentiahotel.com:الموقع اإللكتروني  
 

 فندق   ابیس فلورنسا شمال المطار 3*
       Via Volturno, 5, 50019 Sesto, Florence إیطالیا) سیستو فیورنتینو( :العنوان   

www.accorhotels.com:الموقع اإللكتروني  
 

 فندق ذا جیت 4*
Area di servizio Firenze Nord, 50019, Sesto Fiorentino, Florence  (سیستو فیورنتینو,ایطالیا) :العنوان  

www.thegatehotel.it :الموقع اإللكتروني  
 

 فرانكفورت
  فندق تریب باي ویندھام فرانكفورت 4*

Mainzer Landstraße 261-263, 60326 Frankfurt am Main  (فرانكفورت ماین, ألمانیا):العنوان  
                   www.wyndhamhotels.com:الموقع اإللكتروني  
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 فندق إن إتش فیسبادن 3* 
Aukammallee 31, 65191 Wiesbaden    (فیسبادن, ألمانیا):العنوان  

www.nh-hotels.com:الموقع اإللكتروني  
 

*4 AKZENT HOTEL BERG'S ALTE BAUERNSCHÄNKE فندق 
Niederwaldstraße 23, 65385 Rüdesheim am Rhein   ا)رودیشیم أم راین, ألمانی ( :لعنوانا 

 www.altebauernschaenke.de :الموقع اإللكتروني  
 

 جیرونا
  فندق میلیا جیرونا  4*

Carrer Barcelona, 112, 17003 Gerona   (جیرونا, إسبانیا) :لعنوانا   
www.melia.com:الموقع اإللكتروني  

 
 فندق سالیھ مطار جیرونا  4*

N-156, Km. 0,6, 17457 Riudellots de la Selva, Gerona  (ریوذییّوتْْس ذي ال سیل, إسبانیا)  لعنوانا:  
www.aeroportgirona.com :الموقع اإللكتروني  

 
  فندق دوبل تري باي ھیلتون جیرونا  * 4

Carrer Mossèn Joan Pons, 1, 17001 Gerona (   إسبانیاجیرونا, ( :العنوان
doubletree3.hilton.com:الموقع اإللكتروني  

 
 غرناطة

  فندق ألیكساریز 4* 
Paseo de la Sabica, 40, 18009 Granada     (غرناطة, إسبانیا) :لعنوانا   

 www.hotelalixares.com :الموقع اإللكتروني  
 

  إنسبروك
 فندق جاسثوف دولینجر 3* 

Dollinger 37, 6464 Tarrenzالعنوان:( تارینز, النمسا) ا  
hammerle-hotels.at:الموقع اإللكتروني  

 
 فندق ألبینبارك 4*

Pradler Str. 28, 6020 Innsbruck النمسا)إنسبروك,   :لعنوانا  (  
www.alpin-park.at :الموقع اإللكتروني  

 
  فندق ألبھوتیل انسبروك 4*

Bernhard-Höfel-Straße 16, 6020 Innsbruck  )النمساإنسبروك, ( :لعنوانا 
  الموقع اإللكتروني:www.alphotel.comا                                                                                 

 

  كتزبوهل
  فندق كتزبوھل البین   4*

Penzingweg 5, 6372 Oberndorf in Tiro ( النمساأوبیرندورف إن تیرول,  ) :العنوان  
www.kaiserhotels.com:الموقع اإللكتروني 

 
 

 لشبونة 
 فندق روما 3*

Av. de Roma 33, 1749-074 Lisbon(لشبونة, البرتغال ):العنوان  
www.hotelroma.pt:الموقع اإللكتروني  

 
 فندق في اي بي إكزاكتیف انتریكومبوس- ھوتیل& كونفرانس 4*

Avenida 5 de Outubro 295, 1600-035 Lisbon  (لشبونة, البرتغال) :العنوان  
   www.viphotels.com:الموقع اإللكتروني 
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  فندق فیال غیل أوبرا 4*

Travessa do Conde da Ponte 141, 1300-472 Lisbon(لشبونة, البرتغال) : العنوان  
www.vilagale.com:الموقع اإللكتروني 

 
 

 مدرید
 فندق براغا  4*

Calle de Antonio López, 65, 28019 Madrid (مدرید, إسبانیا)  : العنوان  
www.hotelmadridpraga.com:الموقع اإللكتروني  

 
 فندق میلیا أفینیدا دي أمریكا 4*

Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 28027 Madrid (مدرید, إسبانیا)   :العنوان  
www.melia.com:الموقع اإللكتروني  

 
  فندق فندق ویر كامارتین4* 

Calle de Agustín de Foxá, 28036 Madrid  (مدرید, إسبانیا) :العنوان  
www.weare-chamartin.com:الموقع اإللكتروني  

 
 باریس

 فندق نوفوتیل باریس سان دینیس ستیید باسیلیك 4*
1 Place de la Porte de Paris, 93200 Saint-Denis (سان دوني, فرنسا) :العنوان 

 www.accorhotels.com:الموقع اإللكتروني  
 فندق نوفوتیل باریس إ یھ4*

1 Avenue de la République, 93177 Bagnolet (بانیولیھ, فرنسا)     :العنوان  
www.accorhotels.com:الموقع اإللكتروني  

 
*3( ً   فندق إیبیس باریس 17 كلیشي - باتینیول (بارتییھ سابقا

10 Rue Bernard Buffet, 75017 Paris  (باریس, فرنسا) :العنوان 
www.accorhotels.com:الموقع اإللكتروني  

 براغ
  فندق بانوراما براغ 4*

Milevská 7, 140 63 Prague 4   (براغ, جمھوریة التشیك)  :العنوان  
www.panoramahotelprague.com:الموقع اإللكتروني  

 
  فندق اوریا بیرامیدا 4*

Bělohorská 24, 169 00 Prague 6      (براغ, جمھوریة التشیك) : العنوان  
www.hotelpyramida.cz:الموقع اإللكتروني  

 
  فندق إكسبو 4*

Za Elektrárnou 412/3, 170 00 Prague 7-Bubeneč    (براغ, جمھوریة التشیك)  :العنوان  
www.expoprag.cz :الموقع اإللكتروني  

 
 روما

  فندق كریستوفورو كولومبو4*
Via Cristoforo Colombo, 710, 00144 Rome   (روما, إیطالیا):  العنوان  

www.hotelcolomboroma.it:الموقع اإللكتروني  
 

 
 فندق شانغري لروما 4* 

Viale Algeria, 141, 00144 Rome  (روما, إیطالیا) :العنوان  
www.gruppoloan.it:الموقع اإللكتروني  

 
 فندق اش روما ز 3

Via Giorgio Perlasca, 13/15, 00155 Rome (روما, إیطالیا) : العنوان  
www.ih-hotelsromaz3.com:الموقع اإللكتروني  

فنادق
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 اشبیلیة

 فندق الینیون الكورا اشبیلیة 4* 
41920 San Juan de Aznalfarache, Seville Carretera San Juan a Tomares, km 1,  (سان خوان ذي أثنالفار, إسبانیا):العنوان  

www.ilunionalcorasevilla.com:الموقع اإللكتروني  
 

 طنجة
 فندق جاردن ان طنجة سیتي سنتتیر  4*

Place du Maghreb Arabe, 90000  (طنجة المغرب)  :العنوان  
www.hiltongardeninn3.hilton.com:الموقع اإللكتروني 

 
  فندق سیزار5*

Avenue Mohammed VI - Tanger :العنوان    (طنجة المغرب)    
www .hotelcesarmorocco.com: الموقع اإللكتروني 

 لبندقیة
 فندق دوكا داوستا  4*

Piazza Narbonne, 8, 11100 Aostaالعنوان  : ( أَویستا, إیطالیا) ا 
http://www.alpissima.it:الموقع اإللكتروني  

 
  فندق لوجانو توریتا 4*

Via Giorgio Rizzardi, 11, 30175 Venice (البندقیة إیطالیا) : العنوان 
www.hotel-venezia-mestre.com:الموقع اإللكتروني  

 
  فندق ألكسندر4*

Via Forte Marghera, 193, 30173 Venice (میستر, إیطالیا) :العنوان 
www.hotelalexander.com:الموقع اإللكتروني 

 
 فیینا

  فندق راینرز فیینا 4*
Gudrunstraße 184, 1100 Vienna (فیینا, النمسا) :العنوان  

www.rainer-hotels.at:الموقع اإللكتروني  
 

  فندق سیناتور فیینا 4*
Hernalser Hauptstraße 105, 1170 Vienna(فیینا, النمسا) :العنوان   

www.rainer-hotels.at:الموقع اإللكتروني  
 

 زیورخ
 فندق ھاریس ھوم زیوریخ 

Industriestrasse 1A, 8157 Dilsdorf - Zurich :العنوان   
www.harrys-home.com:الموقع اإللكتروني  

 
 فندق إیبیس بادن نوینھوف 3*

Alte Zürcherstrasse 53, 5432 Neuenhof   :العنوان 
www.accorhotels.com :الموقع اإللكتروني  

 
 
 
 

فنادق



48

األحكام والشروط

1 
 

 األحكام والشروط

، من اآلن .EUROPA MUNDO VACATIONS  (c.i.c.ma 904 – Spain) S.L.U تم تنظیم الرحالت في ھذا الكتیب من قبل
،  Calle García de Paredes 55  ،1 ، ویقع مكتبھا المسجل في JTB ، وھي عضو في مجموعة Europamundo فصاعدًا تسمى

 .مدرید ، إسبانیا 28010

 ةمطبعیال اءخطاال

سیتم تصحیح ھذه  .www.europamundo.com أي خطأ أو تغییر یتم اكتشافھ بعد نشر ھذا الكتیب وتحدیثھ على بیان األخطاء بموقع
 .رحلة عند القیام بشراء" My Tripاألخطاء في وثائق "

 نھایتھاخدماتنا و بدء

في الوقت الذي یتلقى فیھ العمیل الخدمة األولى التي تقدمھا شركتنا (بعد  تبدأ. خدمات بریةھي  Europamundoالخدمات التي تقدمھا 
(النقل أو اإلفطار أو الخدمة المقابلة ، وفقًا للحزمة التي تم   ذكورةتھي عندما یتلقى العمیل آخر خدمة متناإلجراءات الحدودیة والجمركیة) ، و

الناشئة عن الخدمات التي ال توفرھا شركتنا (اضطرابات الطیران أو فقد المسؤولیة عن العواقب  Europamundoشراؤھا) . ال تتحمل 
 األمتعة أو تلفھا على متن الرحالت الجویة أو مشاكل الحدود / الجمارك أو تلك المتعلقة بالوثائق الشخصیة وما إلى ذلك).

 التسجیل

فقط. یمكن للعمالء التحقق من المعلومات التي توفرھا   www.europamundo-online.comالحجوزات التي تتم من خالل موقع  سیتم أخذ 
Europamundo " على صفحة الویب الخاصة بـMy Trip التي تم إنشاؤھا خصیًصا لھم ویمكن العثور علیھا على قسیمة السفر التي تؤكد "

 ھم وتواریخھم ورحالتھم الجویة للنقل وما إلى ذلك).ؤلتحقق من المعلومات (لتصحیح أسماجمیع الركاب باخدماتھم. نوصي بشدة بأن یقوم 

 الرجاء االطالع على سیاسة الخصوصیة كاملة على الموقع:

https://www.europamundo.com/eng/terms_use_privacy.aspx 

 

 اإللغاء

. سیتحقق وكیل السفر من استالم اإللغاء النھائي  لم یتم الغاؤه عن طریق الموقع االلكترونيالتعامل مع أي حجز  Europamundoال یمكن لـ 
، مع التأكد من صحة جمیع التفاصیل المحددة. یجوز للعمیل إلغاء الخدمات المطلوبة أو بعد اإللغاء Europamundoالذي سیصل من 

حاالت القاھرة ، وفقًا لما یلي:  ال ، باستثناء یلفوع ، ولكن یجب علیھ تعویض الوكالمحجوزة في أي وقت ، حیث یحق لھ استرداد المبلغ المد 
 الرحلة وبغض النظر عن تاریخ المغادرة. Europamundoتكالیف المعالجة باإلضافة إلى تكلفة اإللغاء إذا تم تكبدھا ، بمجرد تأكید 
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  (Book and Cancel conditions)(شروط الحجز واإللغاء)

 قبل تاریخ البرنامج بـ 

… days before the program 

 ضریبة الغاء

Cancellation Tax   

 غرامات إلغاء

Cancellation Fines 

 یوم أو أكثر  31

31 days or more 

 دوالر امریكي  118

118 USD  

0 

 یوم وأقل  30

Less than 30 days 

 دوالر امریكي  118

118 USD  

 % من قیمة الحجز  10

10% of the booking amount 

 أیام وأقل  10

Less than 30 days 

 دوالر امریكي  118

118 USD  

 % من قیمة الحجز  25

25% of the booking amount 

 

 أیام وأقل  03

Less than 03 days 

 دوالر امریكي  118

118 USD  

 % من قیمة الحجز  35

35% of the booking amount 

 یوم وأقل  1

Less than 1 day 

 % من قیمة الحجز  100 

100% of the booking amount 

 

 

 سافروال یسترد الملغ للذین اشتركوا في الرحلة ولكن لم ی

التي تشمل القطار / الطائرة / الرحالت البحریة) وخالل المواعید الصعبة بشكل  لرحالتتنطبق شروط إلغاء مختلفة على بعض البرامج (ا
 خاص (المعارض ، المناسبات الخاصة ، الفترات التي تنطوي على صعوبات متزایدة في حجز الفنادق).

 مندوب الشركة یمكنھ تحصیل أي غرامات أو ضرائب تابعة للبلد

والخدمات التي ال  الحجز معالجة ن إثباتھا ، فلن یتم فرض تكالیف حاالت قاھرة مبررة ویمك بسببفي حالة أن تم اإللغاء قبل الرحلة  •
عند الوصول ، اإلقامة في المدینة  التنقلأن یستوعبھا الموردون اآلخرون (  من الممكنیمكن إلغاؤھا ، باإلضافة إلى التكالیف التي 

 الشركة التي تختارھا ، تغطي تكالیف اإللغاء في جمیع الحاالت. األولى ، وما إلى ذلك). نوصي بشراء بولیصة تأمین مع 
في حالة قیام العمیل أثناء الجولة بإلغاء جولتھ ألسباب قاھرة ، فإنھ یحق لھ استرداد ما یتناسب مع المبلغ المدفوع. سیتم فرض    •

، سیتم أخذ الخدمات التي تقدمھا  والمصاریف المتكبدة في جمیع الحاالت. من أجل حساب ھذا المبلغ  الضرائب والغرامات
Europamundo  فقط في االعتبار (باستثناء تلك الجوالت التي تشمل الرحالت الجویة) ، ویتم استرداد المبلغ المدفوع من قبل
Europamundo  (الذي یخضع بالتالي لخصم العمولة المدفوعة). كیل السیاحةوإلى 

(من مزدوجة إلى فردیة  في حالة أنھم شخصین أو ثالث سیتم تغییر فئة الغرفةء أي مسافر أو إلغا, انسحاب في الحاالت التي یتم فیھا •
 ، بالمبلغ المستحق للعمیل الذي تم إلغاؤه. )إذا كان ذلك ممكنًا(تكلفة ذلك  حسبالفرق  سیدفع، أو من ثالثیة إلى مزدوجة) ، 

 

 

 تعدیالت الحجز  •
أیام قبل المغادرة (التغییرات في تاریخ الوصول أو  10مؤكد قبل بدء الرحلة أكثر من تخضع التغییرات التي تم إجراؤھا على حجز  •

 المغادرة وتغییر الجولة وما إلى ذلك) لغرامة تعادل الرسوم المدرجة في خانة اإللغاء. 
. ال تتحمل في الجوالت التي تشمل الرحالت الجویة ، یتم إصدارھا على أساس األسماء / البیانات / الوثائق المستلمة •

Europamundo   المسؤولیة عن النفقات الناتجة عن الحاجة إلى إلغاء وإعادة إصدار الرحالت الجویة بسبب البیانات التي یتم
والتي تختلف عن تلك الخاصة بالركاب في لحظة الصعود إلى الطائرة. یتم تطبیق المصاریف   Europamundoتوفیرھا من 
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اإلضافیة وفقًا للوائح شركات الخطوط الجویة ، بسبب التغییرات في الحجوزات على الجوالت التي تشمل الرحالت الجویة أو 
 القطارات أو في تواریخ خاصة.

 

 سیاسة الخصم

من ھذا الكتالوج في وقت الحجز ، من الضروري إرفاق نسخة من المستند  ات االولىومات المدرجة في الصفحمن أجل الحصول على الخص
لم  الذي یبرر الخصم المذكور في وقت الرحلة (المستند الذي یحدد تاریخ المیالد ، شھادة زواج ، وما إلى ذلك). ال یمكن منح أي خصومات إذا

(غرفة فردیة ، محطات توقف في الطریق ،  الملحقاتن یتم إجراء ھذه الخصومات على أي نوع من تكن ھناك معلومات في وقت الحجز. ل
 وما إلى ذلك).

بولیصة التأمین. سیدفع الوالدان باالضافة الى سنوات: سیحق لھم الحصول على مقعد بالحافلة فقط  3األطفال الذین تقل أعمارھم عن  •
أشخاص وأحد األعضاء  4سرة مكونة من األنت ا). مھم: إذا كاتاجون إلیھا (سریر أطفال أو غیرھمباشرة أي خدمات إضافیة قد یح 

سنوات ، فسیكون حجزك في غرفة ثالثیة ، لكن یرجى مراعاة أن الحد األقصى لعدد األشخاص المقبولین في معظم   3أقل من 
نوات ، لذلك ، في ھذه الحاالت ، نوصي بشدة بحجز غرفتین س 3، بما في ذلك الطفل دون سن  3 ھو  الغرفةفي الفنادق في أوروبا 

 .مزدوجتین
 18/ أقل من  3. یجب دائًما أن یكون األطفال الذین تزید أعمارھم عن الغرفة الثالثیة فقطیمكن دمج خصومات األطفال مع خصم  •

للطفل بالسفر مع شخص بالغ معین یتحمل عاًما برفقة والدیھم أو األوصیاء القانونیین ، أو بتأكید خطي موقع من قبلھم یأذن 
 المسؤولیة الكاملة عن الطفل.

وفي جمیع الرحالت المقررة في أوروبا التي تحمل الرمز  رحالت: یتم تطبیقھ على مدار العام على الPassenger Clubخصم  •
 منخفض. الموسم الوأمریكا والیابان وكوریا والصین في 

 عاًما مع خصم الغرف الثالثیة. 65أكثر من العمر الذي یكون یمكن الجمع بین خصم  -
لى المسافر ، یجب ع مسافر الدائمإال مع خصم الغرفة الثالثیة. للحصول على خصم ال لمسافر الدائمال یمكن دمج خصم ا -

ال یمكن تطبیق  بدونھو المسافر الدائم,، للحصول على رمز  MY TRIPالویب  صفحة على تعبئة االستبیان والموجود 
 الخصم.

عن ذلك بالغ اإلیجب وأشھر بعد تاریخ الزفاف.   3تصل إلى بفترة  شھر العسل السفر المسافرین في یجب على األزواج -
 األدلة (بطاقة دعوة ، على سبیل المثال).في لحظة الحجز ویجب تقدیم 

في  حیث تكون مختلفةثالثیة: یرجى قراءة وصف الغرفة الثالثیة بعنایة في الفنادق األوروبیة أدناه. الغرفة الخصم  -
 .متوسط، والتي تتضمن عادة غرفًا بھا سریرین بحجم الوالیات المتحدة وكندا

دولة: سیتم تطبیق الخصومات على حسب الجولة وعدد الركاب. تحقق مع  مج رحلةمجموعة من المسافرین الذین یقومون ب -
 وكیل السفر الخاص بك.

 

 

 

 عدم قبول الركاب 
درة على مساعدة االشخص ذوي لیس لدیھا الق  EUROPAMUNDOیجب على المشاركین برحالتنا ان یتمتعوا بدرجة معینة من البنیة الجسدیة .

عاما لوحده دون  80حالة وجود اي مسافر في حالة جسدیة او عقلیة خاصة او في حالة وجود مسافر یتجاوز عمره  فيالحاالت الخاصة  
افق غیر مسؤولة عن اي صعوبات من الممكن ان تواجھ المسافر المو  EUROPAMUNDOیجب على المسافرین توقیع على اقرار ان مرافقین,

في برنامج الرحلة  و النشاطات المخططة في برنامج الرحلة كما سیكون السفر  على مسئولیتھ الخاصة و ال تتعھد    شروطھاعلى 
EUROPAMUNDO   .بتقدیم اي مساعدة خاصة لھؤالء المسافرین الكمال رحلتھم 

رافق یضمن لھم المساعدة الكاملة والرعایة خالل الرحلة على في الحاالت القصوى یجب على المسافرین في مثل ھذه الحاالت ان یسافر معھم م
 كلفتھم الخاصة.

  EUROPAMUNDO  لھا كل الحق برفض اي مسافر ترى انھ غیر مناسب جسدیا او عقلیا و من الصعب ان یشارك في الجوالت و ممكن ان
 یشكل خطر على نفسھ و على االخرین.

 بالمثل بالحق في استبعاد الركاب الذین یعطلون بشكل كبیر سیر الرحلة Europamundoتحتفظ 
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 الوثائق  •
یجب على جمیع الركاب إحضار وثائقھم الصحیحة (جواز السفر والتأشیرات والشھادات الصحیة ، وما إلى ذلك).والمشاكل و التاخیرات اتي  •

ال  Europamundo فسھ و سیعتبر االلغاء على حساب الشخص نفسھ.تحصل بسسب عدم اتباع ھذه التعلیمات تكون على مسؤولیة الشخص ن
قدیم  تتحمل اي الغاء یتم قبل بسبب عدم صحة االوراق المستخدمة للسفر. و في حالة رفض الفیزا سیتم تغریم المسافر قیمة الرحلة اذا لم یتم ت

 ساعة. 72اثباتات الرد قبل  
 

مضمونة الرحالت •  
•  
. في ھذه الحاالت ، نا لن نستطیع تسییر رحلة معینةعلى الرغم من أنھ في حاالت محدودة للغایة ، یمكن أنجمیع رحالتنا مضمونة ،  •

وستقدم ، ات مماثلة مقابل المدة والطریق نفس الرحلة في تاریخ مبكر أو متأخر عن الرحلة المختارة بمیز Europamundoستوفر 
الرحلة المذكورة أعاله. قد یتم إلغاء عملیات المغادرة المضمونة (دون تعویض  ٪ على قیمة50على سبیل التعویض ، تخفیًضا بنسبة 

) في حاالت الظروف االستثنائیة غیر المتوقعة ، من بین أمور أخرى ، صراعات الحرب Europamundoأو مسؤولیة نیابة عن 
 إلى انخفاض كبیر في المبیعات المتوقعة.والھجمات اإلرھابیة والكوارث الطبیعیة واألوبئة والظروف االقتصادیة التي تؤدي 

 

 أسعارنا تشمل •
 الجدوللم یتم إدراجھ على أنھ ما نھج نتبع ضمنة في الرحلة. كقاعدة عامة ، تالخدمات الم Europamundo، تحدد  رحلةفي كل  •

 , لیس مضمون في الرحلة.المحدد في سعر الجولة

اإلنجلیزیة)  متحدثون باللغةالبریة ، ما لم یذكر خالف ذلك ، دعم المرشدین السیاحیین المرافقین (: تشمل جمیع طرقنا مرافقین الرحلة –المساعدة 
تكون ، إذا تم تحدید ذلك. في بعض الجوالت ، وفقًا لعدد الركاب ، یمكن تقدیم الخدمة بلغتین (عادةً باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة). لن  ین المحلی ءواألدال

، فستبدأ مساعدة المرشدین في الوقت الذي قام العمیل بتعدیل رحلتھي دلیل في اللیالي اإلضافیة ، إما في بدایة الجولة أو نھایتھا. إذا ھناك مساعدة من أ
 تصل فیھ المجموعة التي تشكل الجولة إلى المكان الذي سینضم إلیھ المسافر.

 

. بینما تشیر ھذه المعلومات إلى مستوى الفنادق المخطط لھا www.europamundo.comعلى موقعنا  للبرامجتتوفر التفاصیل الكاملة  :برامج الرحلة 
الحافلة او الدلیل اثناء الرحلة او یمكن تغییر المواقع . قد نضطر إلى استبدال رحلة" قبل بدء الMy Tripللرحلة عبر موقع " البرامجیمكن التحقق من  كما،

 ل موسم الذروة.، في بعض الحاالت خاصة خالالمراد زیارتھا

. بینما تشیر ھذه المعلومات إلى مستوى الفنادق www.europamundo.comتتوفر التفاصیل الكاملة للفنادق في الكتالوج وعلى موقعنا  الفنادق:
، في بعض نضطر إلى استبدال الفندق. قد رحلة" قبل بدء ال My Tripالمخطط لھا ، یمكن التحقق من القائمة النھائیة للفنادق المؤكدة للرحلة عبر موقع "

ساعة من  48الحاالت خاصة خالل موسم الذروة ، بآخر مماثل من نفس الفئة قبل الوصول إلى الوجھة. من المھم طباعة القائمة النھائیة للفنادق قبل 
بات التي لحقت بالركاب اآلخرین واألطراف الثالثة تاریخ البدء. یتحمل الراكب مسؤولیة جمیع األضرار التي تحدث في الفنادق / الحافالت ، وعن اإلصا

 دفعھا إلى السلطات نیابة عنھم.  Europamundo، وكذلك عن الغرامات والنفقات التي یتعین على 

 

لوقت لجمیع ركابھا. یوفر ھذا التأمین تغطیة من ا Europ Assistanceبترتیب بولیصة تأمین سفر أساسیة مع  Europamundoقامت  تأمین السفر:
ویستمر حتى االنتھاء منھا (ال یشمل النقل العام لالنضمام إلى الجولة مثل خدمات الخطوط الجویة).  Europamundoالذي تبدأ فیھ الخدمات المقدمة من 

المسافر ، بغض النظر  أي مسؤولیة في الحاالت التي تعتبر فیھا شركة التأمین أن البولیصة ال تغطي النفقات التي یطالب بھا Europamundoال تتحمل 
من ھذا الكتالوج ویمكن االطالع على التفاصیل الكاملة بالقیود   5عن السبب الذي قد یؤدي إلى مثل ھذا الموقف. یوجد مقتطف للتغطیة في الصفحة 

تأمین اختیاري باإلضافة  بعنایة بشراء Europamundoعلى الویب. من أجل سالمة الركاب ، توصي  My Tripوااللتزامات واالستثناءات في موقع 
 إلى التأمین المتضمن في الجوالت.

 

حافالت مزودة بمنحدرات  Europamundoبرا وتُقدم بواسطة حافلة ، وفقًا لعدد الركاب. ال یوجد لدى  Europamundoالخدمات التي تقدمھا  النقل:
" ، قد توفر رحالت مضمونةوصول للكراسي المتحركة. إذا كان عدد المشاركین المسجلین على حلبة منخفضة للغایة ، من أجل الوفاء بالتزامنا "

Europamundo ر أو الطائرة أو الحافلة أو رحلة كوسیلة نقل سیارة خاصة أو حافلة صغیرة یقودھا دلیلنا. وبالمثل ، یمكن إجراء قسم من الرحلة بالقطا
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أكثر من  بحریة منتظمة ، وفي ھذه الحالة ، لن تتم مساعدة العمالء بواسطة مرشد سیاحي مصاحب. على العدید من الطرق ، سیكون ھناك تغییر واحد أو
 الدلیل خالل الجولة. /لباصالتغییرات في ا

مرحاض. عند توفر دورات المیاه ، یُطلب من المسافرین تقیید استخدامھ (بسبب الروائح  ي علىال تحتو الباصاتالعدید من  :في الباصاتدورات المیاه 
 .بمراحیض یتم توفیرھا على أساس دفع الرسوم (مما یسمح باستخدام مجاني) الباصاتتفریغھا وتنظیفھا). یتم تزوید بعض لوعدم وجود أماكن 

 

 أسعارنا ال تشمل

في البرنامج أو العقد أو المعلومات للمسافر ، على سبیل المثال: ضرائب المطار والتأشیرات  ال تشملأي خدمة غیر مفصلة  بشكل عام،
  والضرائب لدخول أو مغادرة بلد ما ، (وھي إلزامیة ، كما ھو محدد في القسیمة ، لعدد قلیل من الوجھات مثل الوالیات المتحدة األمریكیة

الفنادق ،  ة الىى السائق و / أو الدلیل) ، إضافا للغایة في بلدان مثل المغرب أو تركیا ، ویجب أن تدفع مباشرة إلوالصین ، والموصى بھ
 المشروبات أثناء وجبات الطعام. وفي العادةواألنشطة االختیاریة ، 

ر األمریكي) للشخص الواحد.یورو (ما یعادلھا بالدوال 40یتم تطبیق رسوم إضافیة في حالة طلب التوقف على الطریق مقابل -  
 
 

ما لم یُنص على خالف ذلك ، فإن نقطة االنطالق لبدایة الجولة ھي الفندق ، إذا تم حجز لیلة إضافیة أو كنقطة توقف أو  نقطة االلتقاء أو نقطة المغادرة:
اذا لم یكن المسافر الخاصة بھم. الموجودة على القسیمة فحص المسافرون مكان المغادرة أخرى. من المھم جًدا أن ی Europamundo رحلةخط نھایة ل
الخدمات التي تم شراؤھا دون أي حق في استردادھا ، مع عدم االلتزام بالمواعید التي  فسوف یتم فقدانلمكان في التاریخ والوقت المؤكد ھذا اموجود في 

 ؤھا.أو أثنا تترتب علیھا نفس النتائج ، سواء في بدایة الجولة

 

، شریطة أن تكون ھذه اللیالي  Europamundoالذین یشترون جوالت مع  إن إمكانیة استئجار "لیالي إضافیة" صالحة فقط للمسافرینضافیة: اإللیالي ال
ال تحتوي على غرف محجوزة في الفنادق لھذه اللیالي اإلضافیة ، ال یمكننا  Europamundoتسبق مباشرة أو ھي امتداد مباشر لجولتنا. نظًرا ألن 

الفندق الذي تم حجزه ، والذي سیتم تأكیده في العدید من الحاالت في اللحظة األخیرة الفندق) ، أو  الذروه فيضمان إما السعر (الذي قد یختلف في فترات 
یوصي بحجز لیلة فقط عند الحاجة  Europamundoلیاٍل إضافیة كحد أقصى في بدایة و / أو نھایة الجولة ، إال أن  4. على الرغم من أنھ یمكنك حجز 

 ایجادي یجب على فنادقنا استیفائھا تتطلب أحیانًا أن تكون بعیدة عن وسط المدینة ، لذلك نقترح علیك إلیھا. الشروط الالزمة الستضافة المجموعات الت
 مة لمثل ھذه اللیالي اإلضافیة. ئالبدائل من خالل وكالة السفر التي قد تكون أكثر مال

 

. في حالة تضمین التحویالت ، یمكن أن تكون ھذه خاصة أو مشتركة مع ھاعلى أساس تجوالالیتم تحدید النقل المتضمن للرحلة في : تنقالتسیاسة ال
إلى الفندق (أو ركاب آخرین. قد یتم توفیرھا من الفندق إلى الفندق أو من المطار / محطة القطار / المیناء في المدینة حیث سینضم المسافر إلى الجولة 

شركة سفر  لعكس) ، ولیس العناوین الخاصة ، في بدایة الرحلة أو نھایتھا. یفقد الراكب حق النقل إذا رتب لیال بین ، قبل و / أو بعد ذلك من خاللا
قم الرحلة / كم. یجب أن یتم توفیر المعلومات من قبل الراكب وأن تكون صحیحة على ر 40مختلفة أو إذا كان المطار / المیناء على مسافة تزید عن 

لركاب أو القطار أو اسم الفندق ، بحیث تكون مسؤولیة المسافر أو وكیل السفر. سوف ینتظر السائق مدة ساعة واحدة كحد أقصى. في حالة االحتفاظ با
 تأخیره ألي سبب داخل المطار ، یجب علیھ االتصال برقم االتصال الذي تم توفیره في القسیمة.

 الحجوزات المشتركة

یورو (ما  35) في جمیع جوالتنا بتكلفة إضافیة قدرھا ن األفراد (من نفس الجنسالحجوزات "المشتركة" للمسافری Europamundo تقبل
لیالي إضافیة. في الحاالت التي یتم فیھا أخذ قطاع من الرحلة ، یتم قبول  ل مشتركةیعادلھا بالدوالر األمریكي). لن یتم قبول أي حجوزات 

 لیال على األقل في الفنادق. 7الحجوزات المشتركة فقط إذا كان القطاع یشمل 
 

 لمزدوجة و الثالثیةالغرف ا

ضمان أن تحتوي جمیع الغرف في الفندق على أسّرة مزدوجة ، ومن الممكن أن تكون الغرفة في بعض الفنادق   Europamundoال یمكن لـ 
غرفة (سریرین مفردین). في العدید من الفنادق ، ال توجد غرف ثالثیة ، حیث تكون ھذه في الواقع غرفة مزدوجة (سریر واحد أو سریرین)  

، وتوفر المساحة والراحة أقل غرف  على حسب المتوفرسریر أریكة أو سریر قابل للطي مع سریر إضافي قد یكون في بعض الحاالت 


