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جوالت

2020/21

مرحبًا بك في إصدار جديد من كتالوج !Europamundo

مرحبًا بكم في اقتراحنا الجديد للجوالت لموسم !21-2020

Imagine

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.
ً
جميل احتضان خالفاتنا بدالً من تفريقنا.
تخيل ليس هناك دول .هذه واحدة من الجمل في تلك األغنية  ،تخيل أنه ال توجد حدود  ،كم سيكون
في الكتالوج الذي تفتحه اآلن  ،لديك مجموعة مختارة من أكثر من  500جولة للتعرف على كوكبنا  ،قاراتنا .هنا يمكنك أن تجد أكثر من  60دولة  ،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 أيضًا 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
دورا للوصول إلى هدفنا
..مختلف عن بلدك سوف يضيف قيمة إلى رحلتك .سوف تلعب ً
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،000مسافر يسافرون معنا سنويًا .الجميع جزء من هذا الحلم  ،وفي كل مرة يتحقق المزيد والمزيد.
 ،فنحن ندعوك لالنضمام إلى حلمنا والمساهمة في مواصلة التخيلEuropamundo.وأخيرا ً وليس آخرا ً  ،إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تصادف فيها
شكرا جزيال للجميع
Europamundo Vacaciones

أليخاندرو دي ال أوسا
Europamundo Vacaciones

ثاني اكسيد الكربون محايد  /مناخ محايد

يدرك Europamundo
تماما المخاطر والصعوبات الناتجة
odnumaporuE
ً
عن تغير المناخ .نقوم بتنفيذ العديد من المبادرات لمنع
ذلك  ،مثل تحقيق حياد الكربون للعام الخامس على التوالي
 UNFCCCللمناخ المحايد الآن  ،وقد
 ،والانضمام إلى منصة CCCFNU
أيضا إلى Business
ssenisuB
انضممنا
ً
 ، Ambitionوهي مبادرة تحاول الحد من ظاهرة
5.1 noitibmA
1.5
الاحتباس الحراري.

OUR GUARANTEES

Europamundo
odnumaporuEعضو في الشبكة
Global Compact
 tcapmoCمنذ
الإسبانية labolG
 .2014وتتمثل مهمتها في إنشاء
عام 4102
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 )(SDGs
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حصل  o Europamundoعلى شهادة
« »Qلشهادة 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.

نحن أكبر شركة سياحية في أوروبا

دولة مختلفة كوجهة لقضاء العطلات الخاصة بك.
• 68
 150,000مسافر من  81جنسية سافروا معنا في عام.2019
نحن شركة من مجموعة

مكتبا في  143مدينة في
تضم مجموعة  JTBأكثر من  28500موظ ًفا في 502
ً
 39دولة  /منطقة.
قمنا بتحسين جودة
معظم جولاتنا
الجديدة والحالية.

سواء كانت هذه هي
رحلتك الأولى  ،أو
مسافرا ذو خبرة
كنت
ً
 ،يمكنك الآن العثور
على الجولة التي
تبحث عنها.

لقد ضاعفنا عدد
جولاتنا من خلال اكثر
من 500رحلة باللغة
الإنجليزية  ،و اكثر
من  17500مغادرة
مضمونة.

أنشأنا العديد من
الجولات الإقليمية
الجديدة من أجل
الحصول على معرفة
أعمق في المنطقة.

نحن عالميين
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
أيضا بمقابلة أصحابك الذين تزورهم هذه الأماكن.
الطريق فحسب  ،بل سيسمح لك
ً
من فضلك  ،لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت ترغب في جولة بلغة مختلفة .يمكنك
التحقق من موقعنا www.europamundo.com

undación

مؤسسة .Europamundo

نحن أعضاء منتسبين في
 UNWTOمنذ عام  .2012في
عام  2018منحت UNWTO
 Europamundoبجائزة
الأخلاق UNWTO .هي وكالة
الأمم المتحدة المسؤولة عن
تعزيز السياحة المسؤولة
والمستدامة والتي يمكن
الوصول إليها للجميع.

يوروباموندو عضو منتسب إلى
 WTTCمنذ عام WTTC .2016
هي منظمة دولية تجمع بين
المديرين التنفيذيين من قطاع
السفر والسياحة لرفع الوعي
بالمساهمة الاقتصادية للسفر
والسياحة  ،واحترام البيئة وتقليل
الحواجز أمام نموها.
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تتلقى مؤسسة Europamundo
مساهمة اقتصادية من
 Europamundoتعادل  2يورو لكل
مسافر  ،وقد مولت منذ عام 1482011
دا في 27
ً
مشروعا مع  227345مستفي ً
دولة  ،بالتعاون مع  54منظمة غير
حكومية .وهي تنفذ برامج تطوعية
في  8دول :السنغال وكينيا والمغرب
ونيبال والهند وبوليفيا والإكوادور
وهندوراس.

الجودة مع أفضل الأسعار
جودة العاملين
مرشدينا:

تبادل الابتسامات ،جودة العاملين لدينا تعتبر واحدة
من أهم الأساسيات لدينا من أجل شعوركم دائما
بالترحيب.
خصيصا
في رحلاتنا داخل أوروبا يتم انتقاء مرشدينا
ً
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.

الجودة العالية أثناء سير الرحلة:
ليس الهدف من السفر بالحافلة فقط ربط المواقع السياحية
ضا ألنها تعطينا إمكانية الوصول والتوقف
ببعضها البعض ،ولكن أي ً
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

إليها و فهم أفضل شعبها التاريخ والتقاليد .وأفضل جوالت رحلة
اكتشاف! إقليمية للحصول على معرفة عميقة بالوجهة

الكفاءة أثناء عملية الشراء:

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
  عن أماكن اإلقامة والفنادق التي ستقيم فيها ،ورغم كل هذا  Europamundoال تقوم
,ببيع عروضها مباشرة للعمالء
وذلك لتأمين عملية الشراء بدون أي أخطاء واردة ،ولهذا نقوم بالتعامل دائما مع وكاالت األسفار
ما تضمن لنا أن رحالت الطيران والترتيبات اإلجرائية والتأشيرات تتم بالشكل المطلوب ،ولهذا
المحترفة التي دو ً
ما ما تتم من خالل وكالة سفريات.
فإن عملية الشراء النهائية دو ً
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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
ما
بشكل تام ،بحيث أننا لن نقوم بإلغائها مطلقًا ! يمكنك دو ً
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
ما ما نضعها نصب أعيننا.
األساسية التي دو ً

جودة الطعام
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
ما إمكانية اختيار طعام مماثل للطعام
المختلف ،يمنحك هذا دائ ً
ضا
س تجربة المأكوالت المحلية هي أي ً
في بلدك ،ولكن ال تن َ
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
ً
كامل.
المقدمة أثناء البرنامج
 رقم هاتف الطوارئ :لدينا خدمة هاتفية للطوارئ متاحة على مدار الساعةما في السنة ،يمكنك التحقق منها في قسيمة الشراء أو من
طوال  365يو ً
خالل الويب الشخصي “ ”My Tripالخاص بك.
 مشمولة التامين :جميع برامج  Europamundoالسياحية تشمل التامينوذلك لحماية جميع المسافرين.
سفر شخص واحد لمرافقة الشخص المؤمن في المستشفى.غير محدود.
 الإقامة والبدلات للشخص المرافق للمؤمن عليه فيالمستشفى.
80يورو /يوم حد أقصى  10ايام .
 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. 30يورو/القطعة كحد أقصى  300يورو.

 تأخر الأمتعة التابعة إلى  Europamundoلفترة تتجاوز  12ساعة. 100يورو

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

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

" EUROP ASSISTANCEﻳﻮروب أﺳﻴﺴﺘﺎﻧﺲ":

النفقات الطيبة  3000يورو
(مبلغ إضافي قدره  50يورو لكل طلب  ،يدفعه
المؤمن عليه).

ﻗﺎﻣﺖ  Europamundoﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ "ﻳﻮروب أﺳﻴﺴﺘﺎﻧﺲ"
وذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻴﺬ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺠﺮد
وﺻﻮل اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ وﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻮادث أﺛﻨﺎء رﺣﻼت اﻟﻄﻴﺮان ،أو ﻓﺘﺮات اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ/ﺑﻌﺪ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ.
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻲ ﻫﺬه
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻻﻃﻼع دو ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ  www.europamundo. comأو ﻣﻦ ﺧﻼل My
 Tripﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ Europ Assistance
"ﻳﻮروب اﺳﺘﺴﺎﻧﺲ" أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

النفقات المتعلقة بالأسنان.
 60يورو
تمديد الإقامة في الفندق نتيجة مرض أو حاد.
80يورو /يوم حد أقصى  10ايام
 نقل المرضى والجرحى.غير محدود
 نقل رفات الموتىغير محدود.

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ أﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻳﺠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺪ وذﻟﻚ
ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮﺷﺪ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 24
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ:

عودة المرافقين المؤمن عليهم.
غير محدود.
 إرسال الأدوية في الخارجمشمول

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن(+34)915949653:
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  Europamundoأيه مسئولية في الحاالت التي تعتبر فيها شركة التأمين أن البوليصة ال تغطى النفقات التي يطالب بها المسافر وذلك بغض النظر عن األسباب.
تنصح  Europamundoجميع عمالئها بالتعاقد على تأمين إضافي إلى التأمين المشمول في برامجنا السياحية.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع وكيل سفرك.

5

5

أسعار مضمونة:

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

خصومات إضافية

15%
غرفة ثالثية
15%

10%

80% 40%

أطفال من  9إلى أطفال من  3إلى األطفال دون
 8سنوات
 15سنة
سن  3سنوات

5%

خصم  %5على:
• شهر العسل.
•العمالء الدائمين( العمالء
الذين قاموا بالحجز مع
 Europamundoفي آخر
 3سنوات).
•المسافرين فوق  65عام.

متخصصين جولات
إقليمية

عاما  ،تقوم  Europamundoبتنظيم
منذ أكثر من 20
ً
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
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سوف يطلعكم أدلائنا من ذوي الخبرة اهم المناطق
السياحية الرئيسية .نعيد هذا العام تقديم مناطق مثل
إنجلترا واسكتلندا والساحل الفرنسي بتفاصيل أكبر من
حقا التعرف على المنطقة
أي وقت مضى .إذا كنت تريد ً
بالتفصيل  ،فابحث عن ، Europamundoمتخصصين
الجولات الإقليمية.

سفر المجموعات في رحالتنا العادية:
الرجاء التواصل مع وكيل حجزك لتوضيح
شروط المجموعات.

خطوة إلى الأمام..

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

ما على جميع التفاصيل الكبيرة منها والصغيرة في جوالتنا السياحية
نحرص دائ ً
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
ضا للقرى واألماكن الساحرة الصغيرة .وتلك هي روح كل البرامج
الكبيرة ،ولكن أي ً
ما.
السياحية التي تقدمها  Europamundoلعمالئها دائ ً
لكن  Europamundoتتغير دائما وتتطور أكثر يوم بعد يوم في هذا العالم من
ً
وسهل بكم
خالل صفقتنا الجديدة الرائعة نود أن نرحب بعمالئنا الروس” أهال
معنا”.
حتى لو كنت دائم السفر أو إذا كانت هذه المرة األولى لك ،يمكنك الوثوق بن.
تعال معنا لالستمتاع بأفضل الطرق في الجوالت السياحية.
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رحلة مصممة..

المرونة

كل منا يختلف عن اآلخر ،كل فرد له احتياجاته الخاصة واألشياء التي
يفضلها ،نؤمن في  Europamundoبأنه 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  Europamundoفي جميع
أنحاء العالم(يعتمد على المكان الذي ستبدأ فيه رحلتك وتنتهى منه)
عند الحجز مع  ،Europamundoليس 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!!

العديد من رحالتنا تُنظم بشكل دورى ،عندما تنتهي
جولة تبدأ واحدة أخرى ،وبهذه الميزة يمكنك بدء
الجولة في أي وقت  -وبنفس السعر أيضًا! يمكنك
اختيار نقطة االنطالق من المكان الذى يعجبك أكثر
أو تلك التى توفر أفضل عروض للطيران.

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  Europamundoليس من الضرورى شراء كامل الجولة السياحية ،فمن خالل أسعارنا التى ال مثيل
لها على مدار العام (التى يتم وضعها تقائيا على نظامنا) يمكنك دائ ًما اختيار الجزء المفضل لك – حتى وإن
كان يو ًما واحدًا فقط ،هذه الميزة توفر لعمالئنا إمكانية االنضمام إلى أية جولة يريدونها ،فى أى وقت ،وألى
مدة يريدها العميل أيًا كان طول المدة .يُمكنك دائ ًما الذهاب فى جولتك الخاصة مع امكانية إضافة الجزء الذى
يُعجبك اكثر فى جوالتنا ال ُمنظمة .عالم من االمكانيات !
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من خالل الجزء الخاص برحلتي « »My Tripعلى 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.

رحلتي

بالنسبة لمعظم وجهاتنا  ،يمكنك
التحقق من الجولات الاختيارية لدينا
مسبقا مباشر ًة من صفحة
وحجزها
ً
«رحلتي».

بالنسبة لنا  ،الجودة أساسية  ،لذا لا تتردد في ملء استبياننا عبر صفحة MY TRIP
انضم إلى صور « Europamundoشارك مع الآخرين شغفك بالسفر حول العالم!»
منصة لتبادل الصور للمسافرين على  .Europamundoيمكن 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
تلقائيا في السحوبات والمسابقات الخاصة بنا.
ً

www.europamundophotos.com

تابعنا على:

رحلاتنا
 toحول
تحديثات
 ofعلى
للحصول
وجهات Like us
on Facebook
get updates
our tourFacebook
علىdestinations,
تابعناtours
routes,
contests
and to share
pictures
and comments
الرحلاتabout
your travel
حول
والتعليقات
الصور
ومشاركة
والمسابقات
وطرق
experience with Europamundo.

www.facebook.com/EuropamundoVacations

الفنية من
ولمساتك
شغفك
مشاركة
touchفي
throughترغب
وإذا كنت
خلالAnd if
you want
to share
your passion
and your
artistic
التصوير  ،تابعنا على
photography, follow us on Instagram.

www.instagram.com/europamundovacations

هل ترغب في مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة من قبل
Would
أن you
عليكlike
to see
تضمby our
travelers
قناة
تشاهد
 videosثم
postedجولاتنا؟
وجهات من
featuringوالتي
مسافرينا
destinations from our tours? Then you have to watch our
Youtube
لدينا.
يوتيوب
channel.

www.youtube.com/europamundovacations

حولIf you want updated and latest
الأخبارnews
وآخر about
Europamundo,
كنت then
إذاfollow
تريد تحديث
!us on Twitter

www.twitter.com/europamundoen

بزيارة
تفضل
مسافروننا ،
التقطها
التي
visitالصور
بأفضل
للاستمتاع
To
admire
the best
pictures taken
by our
travelers,
our Pinterest
صفحة .Pinterest
page.

www.pinterest.com/EuropamundoVacations

8
8

لقد قدمنا الكثير من المقالات المثيرة للاهتمام على مدونة
 Europamundoوالتي ستساعدك بالتأكيد على تحسين تجربتك مع
8

www.europamundoblog.com

 www.europamundo.comأهال بكم في موقعنا
اإللكتروني..

 استخدام صندوقنا السحري» :»MAGIC BOXنظام بحث سهلوبسيط لالستخدام.
 قم بزيارة جوالتنا المرئية « »VISUAL ITINERARIESنقومبعرض جدول يومي ،فيديوهات ،صور بكل المعلومات على كل
جولة.

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

EUROPAMUNDO
في ACADEMIA
 ، AIMEDACAيمكنك تعلم
ODNUMAPORUE
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
 moc.odnumaporue.wwwعلى
من خلال موقعنا www.europamundo.com
علامة تبويب“ACADEMIA” .
“”AIMEDACA

حدد جولتك:

• يمكنك االطالع على كل تفاصيل
وحتى أسعار جولتك التي قمت
باختيارها في  6خطوات 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!
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رحالت
الصفحة
13

رحالت 2020
عدد االيام
الرحلة
5
الكنوز االسبانية

14

مدريد,برشلونة وباريس
ت
امس�دام اىل باريس
من

6

16

من زيورخ اىل باريس

6

17

ايطاليا الجميلة

5

18

االيطال و السويرسي
المسار
ي
ف
ما� ايطاليا و سويرسا
افضل ي
من روما اىل زيورخ

8
7

20

ايطاليا,سويرسا و باريس

10

21

ايطاليا و النمسا
اوروبا من الغرب اىل ش
ال�ق

8

15

18
19

22
23

ت
امس�دام
اجمل الذكريات مع

10

7

8

11
6

رحالت
الصفحة

رحالت 2020
الرحلة

عدد االيام

23

اجمل الذكريات

9

24

من براغ اىل فيينا
ف
اوروبا المركزية االنهاية ي� بودابست
اوروبا المركزية

7
8

26

فيينا,بودابست

4

27

ال�تغال
االندلس و ب

8

28

تعب�ات اندلسية و مدريد
ي

5

29

االيب�ية
طنجة والجزر
ي

8

30

طنجة,اشبيلية ولشبونة

5

31
32-33

الحلقة االسبانية
من ش
ال�ق اىل الغرب

10
10

32-33

من ش
ال�ق اىل الغرب و لندن

14

هلنسك
من كوبنهاجن اىل
ي

10

25
25

34

11
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جولات EUROPAMUNDO

سرقسطة 2

سرقسطة

برشلونة

2

2

مدريد

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

مدريد وبرشلونة وباريس

باريس

 :01مدريد -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.
 :02مدريد (الأربعاء)
مواعيد الرحلات
نبدأ يومنا في الساعة  ،8:30نقوم بجولة في وسط مدريد مع دليل سياحي ,زيارة باسيو ديل برادو ,ثيبيليس ,نيبتونو,
May.20:
12
بوابة القلعة و بلازا مايور و بلازا دي كولون .كما سنقوم بجولة في حديقة الريتيرو الجميلة حيث البحيرة وقصر
Jun.20:
09
الكريستال .كما تشمل خدماتنا زيارة حلبة مصارعة الثيران لاس فينتاس واحدة من أكثر الساحات شهرة في العالم
Jul.20:
07
حيث سنتعلم المزيد عن تقليد مصارعة الثيران عند غروب الشمس نذهب الى بلازا دي اورينتيه (ساحة الشرق) في
Aug.20:
11
الوسط التاريخي لمدريد مقابل القصر الملكي .نتناول الطعام هناك ثم نعود الى الفندق.
Sep.20:
08
 :03مدريد – سرقسطة – بوبليت – مونتسيرات – برشلونة (الخميس)
Oct.20:
13
Nov.20:
10
نغادر مدريد في الصباح الباكر ونتجه الى أراغون ،ونتوقف في مدينة سرقسطة .ونلتقي بالدليل السياحي لنزور
Dec.20:
15
كنيسة البيلار .بعد ذلك مباشرة ،يكون هناك وقت حر للتجول في وسط المدينة .ثم ننطلق الى كاتالونيا الى دير
Jan.21:
19
المحافظ عليها في العالم والذي يعود الى زمن
بوبليت المحاط بالجدران الجميلة ،وهو واحد من
ْ
الأد ِي َرة العظيمة ُ
Feb.21:
16
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.
السعر للشخص الواحد
ملاحظة هامة :خلال أشهر الشتاء؛ من نوفمبر الى مارس ،نظراً لقصر اليوم ،لن تتم زيارة دير بوبليت (ما ُيمكننا من
الغرفة المزدوجة
الغرفة المفردة
الوصول الى دير مونتسيرات خلال النهار).
ID: 17790
 :04برشلونة (الجمعة)
 $موسم الذروة
1.033
1.447
نتعرف اليوم الى مدينة برشلونة ،واحدة من المدن المدهشة المطلة على البحر الأبيض المتوسط .تشمل زيارتنا جولة
 $الموسم المعتدل
1.016
1.430
تعريفية بالمدينة برفقة دليل سياحي محلي (ملاحظة :إذا كان عدد أفراد المجموعة أفل من  ،15سيقوم دليلنا السياحي
897
1.311
 $الموسم المنخفض 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:
الفنادق المتوقعة
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
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
حر .عند المساء ،نزور منطقة ساحة لاس رامبلاس وساحة كاتالونيا ونتناول الطعام هناك .العودة الى الفندق.
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
 :05برشلونة – باريس (السبت)
الخاص بي “رحلتي”.
بعد تناول الإفطار ،نتوجه الى محطة القطار ،ونستقل القطار السريع (ملاحظة :يرافقنا الدليل السياحي في القطار
في حال تجاوز عدد المسافرين  15شخصاً) للذهاب في رحلة تستغرق ست ساعاتٍ ونصف ونستمتع بالمناظر
الأسعار تشمل
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
• المواصلات بواسطة باص سياحي
والفنانين والمطاعم حيث نجلس هناك لتناول العشاء ولقضاء ليلة باريسية ساحرة ,ركوب التلفريك والاستمتاع
• دليل سياحي باللغة العربية
بالمنظر الخلاب لباريس من اعلى الجبل .العودة الى الفندق.
• بوفيه الإفطار
 :06باريس (الأحد)
• الاستقبال في المطار
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
• جولة القارب :رحلة على نهر السين
هناك وقت حر لاستشكاف أماكن أخرى .وبعدها نستمتع بتناول العشاء في “الحي اللاتيني”  Quartier Latinالعريق
• جولة سياحية :مدريد ,بوبليت ,برشلونة ,باريس
الذي يضج بالمطاعم العالمية .العودة الى الفندق.
• جولات المساء :معبد داوود ,ساحة إسبانيا,
ملاحظة :في بعض الأحيان يكون الانتظار للوصول إلى برج إيفل طويلًا .إذا كان ذلك مناسبًا لأسباب تنظيمية ،يمكن
غران بيا ,بلازا دي اورينتي ,ساحة الرامبلاس,
إجراء الصعود في أوقات مختلفة من اليوم (أو الاثنين
بلازا دي كاتالونيا ,مقاطعة مونت مارت ,الحي
 :07باريس (الأثنين)
.اللاتيني
الإفطار في الفندق .نتوجه الى مركز المدينة الساحرة ,الى منطقة متحف اللوفر .وقت حر لاستكشاف المدينة .بامكان
• تذاكر الدخول :بلازا دي لاس فينتاس ,دير
زيارة بينلوكس ,احد أشهر محلات العطور في باريس .باقي اليوم وقت حر .نهاية الخدمة.
بوبليت ,القرية الاسبانية ,الطابق الثاني من
برج إيفيل
وسيقدم للمسافرين المهتمين رحلة اختيارية للاستمتاع يوروديزنى.
• القطار :مونتسيرات
تحقق من وقت الطيران الخاص بك في حالة كنت بحاجة إلى ليلة إضافية

من  - $897ايام 7

•

القطار السريع :برشلونة – باريس

12

برشلونة

2

جولات EUROPAMUNDO

سرقسطة

2
مدريد

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

برشلونة

كنوز اسبانية

من  - $363ايام 5
مواعيد الرحلات
12
09
07
11
08
13
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19
16
16

 : 01مدريد -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.
 :02مدريد(الأربعاء)
نبدأ يومنا في الساعة  ،03:8نقوم 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.

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).
 :04برشلونة (الجمعة)

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17791

698

443

 $موسم الذروة

675

420

 $الموسم المعتدل

619

363

 $الموسم المنخفض

 :03مدريد – 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.
الأد ِي َرة العظيمة
ثم ننطلق الى كاتالونيا الى دير بوبليت المحاط بالجدران الجميلة ،وهو واحد من
ْ
المحافظ 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.

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

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  ،15سيقوم 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.

•

بوفيه الإفطار

•

الاستقبال في المطار

•

جولة سياحية :مدريد ,بوبليت,
برشلونة

•

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

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

 :05برشلونة( -السبت)

13

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

الأسعار تشمل
•

المواصلات بواسطة باص سياحي

•

دليل سياحي باللغة العربية

جولات EUROPAMUNDO

زيوريخ

باريس

3

3

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ
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مواعيد الرحلات
14
11
09
13
10
15
12
17
21
18
18

باريس

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

من زيورخ الى باريس
 :01زيورخ (الخميس)

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

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17786

1.224

949

 $موسم الذروة

1.224

949

 $الموسم المعتدل

1.212

938

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

♦ 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

 :02زيورخ  -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.
 :03زيورخ -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
مساءا الى باريس .تنتهي رحلتنا (وقد نستكملها
في طريقنا -بالمناظر الطبيعية الجميلة والبحيرات .نصلً
وفقاً لجداول رحلات المغادرة).
 :04باريس (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 Latinالعريق 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
 :05باريس (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.
 :06باريس( -الثلاثاء)
تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.
14

جولات EUROPAMUNDO

أمستردام 2

 3باريس

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

أمستردام

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

من  - $709ايام 6
مواعيد الرحلات

من امستردام الى باريس
 :01امستردام (الخميس)
الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة ،كما تتوفر
بطاقات تعريفية لدى الاستقبال.
 :02امستردام -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.
 :03امستردام -بروكسل -بروج -باريس (السبت)
نسافر الى بروكسل ونتوقف عند  Grand Placeو اتوميوم .ومن ثم نشق طريقنا الى مدينة بروج.
وقت لتناول الغداء .نستكمل رحلتنا الى فرنسا ،ونصل الى باريس في نهاية اليوم.
 :04باريس (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 Latinالعريق 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

14
11
09
13
10
15
12
17
21
18
18

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17782

1.078

738

 $موسم الذروة

1.067

726

 $الموسم المعتدل

1.050

709

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

 :05باريس (الإثنين)

♦ المواصلات بواسطة باص سياحي

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.

♦ دليل سياحي باللغة العربية
♦ بوفيه الإفطار

وسيقدم للمسافرين المهتمين رحلة اختيارية للاستمتاع يوروديزنى.

♦ الاستقبال في المطار

 :06باريس (الثلاثاء)

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

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

♦ جولة سياحية في امستردام وباريس
♦ جولات المساء الى :منطقة ريمبراندتبلين والحي
اللاتيني
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♦ تذاكر الدخول :مصنع تقطيع الألماس والطابق
الثاني من برج ايفل .

جولات EUROPAMUNDO

زيوريخ
2

البندقية 1
فلورنسا

روما

 1ميلان

1

2

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

زيوريخ

ﺗﻐﻴري

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

من  - $1.073ايام

مواعيد الرحلات
الخيار االول
10
07
05
09
06
11
08
13
17
14
14

 8الخيارالاول :المسار الايطالي والسويسري
الخيار الثاني :افضل ما في ايطاليا وسويسرا

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

 :01الوصول 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.

 :02روما (الإثنين)

الخيار الثاني

السعر للشخص الواحد

(الخيار الأول

الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17788

1.419

1.158

 $موسم الذروة

1.379

1.118

 $الموسم المعتدل

1.334

1.073

 $الموسم المنخفض

الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17794

الخيار الثاني

1.532

1.214

 $موسم الذروة

1.493

1.175

 $الموسم المعتدل

1.447

1.129

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

¨المواصلات بواسطة باص سياحي
¨دليل سياحي باللغة العربية
¨بوفيه الإفطار
¨الاستقبال في المطار
¨جولة قارب  Vaporettoفي البندقية
¨جولة سياحية في وروما وفلورنسا والبندقية
¨ جولات المساء الى تراستيفيري وشارع Via
 Cavourفي 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

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

 :03روما -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.

 :04فلورنسا -البندقية (الأربعاء)

نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين .وعند الوصول الى البندقية ،نستقل
 Vapporettoللتجول 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.
 :05البندقية – 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.

 :06زيورخ -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.
 :07زيورخ -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.
( :08الأحد) ميلان

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

الخيار الثاني

 :08ميلانو -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

¨وجبة غذاء أو عشاء في غرينديولد
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جولات EUROPAMUNDO

البندقية 1
فلورنسا 1
روما

2

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

روما

ايطاليا الجميلة
 :01الوصول 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.
 :02روما (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  2000سنة ،ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية
الرومانية .وفي المساء ،نوفر وسائل للانتقال الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.
العودة الى الفندق.
 :03روما -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.

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

من  - $528ايام 5
مواعيد الرحلات
10
07
05
09
06
11
08
13
17
14
14

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17779

823

613

 $موسم الذروة

783

573

 $الموسم المعتدل

738

528

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

 :04فلورنسا -البندقية (الأربعاء)
نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين .وعند الوصول الى
البندقية ،نستقل  Vapporettoللتجول 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.
 :05البندقية (الخميس)

الأسعار تشمل
♦ المواصلات بواسطة باص سياحي
♦ دليل سياحي باللغة العربية
♦ بوفيه الإفطار
♦ الاستقبال في المطار

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

• جولة قارب  Vaporettoفي البندقية
♦ جولة سياحية في وروما وفلورنسا والبندقية
♦ جولات المساء الى تراستيفيري وشارع Via Cavour
في روما
• الانتقال الى ساحة مايكل أنجلو
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♦ تذاكر الدخول :الى المدرج كولوسيوم الروماني
وكنيسة سان ماركو و الى مصنع مورانو للزجاج.

جولات EUROPAMUNDO

باريس
2

زيوريخ
2

فصفصة نبات

فيرونا

1

برن

البندقية

 1فلورنسا
2

روما

ايطاليا وسويسرا وباريس

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ﺗﻐﻴري

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

من  - $1.368ايام 10

مواعيد الرحلات
10
07
05
09
06
11
08
13
17
14
14

البندقية

 :01الوصول 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.
 :02روما (الإثنين)

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

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  2000سنة ،ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية
الرومانية .وفي المساء ،نوفر وسائل للانتقال الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.
 :03روما -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.

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17789

1.901

1.458

 $موسم الذروة

1.867

1.424

 $الموسم المعتدل

1.810

1.368

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
¨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

 :04فلورنسا -البندقية (الأربعاء)
نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين .وعند الوصول الى البندقية ،نستقل  Vapporettoللتجول
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.
 :05البندقية – 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.
 :06زيورخ  -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.
 :07زيورخ -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
مساءا الى باريس .تنتهي رحلتنا (وقد نستكملها وفقاً لجداول رحلات المغادرة).
الجميلة والبحيرات .نصل
ً
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...
 :08باريس (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 Latinالعريق 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
 :09باريس (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.
 :10باريس( -الثلاثاء)
تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.
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زيوريخ

2

البندقية 1
فلورنسا 1
روما

2

فلورنسا

من روما الى زيورخ

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

 :01الوصول 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.
 :02روما (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  2000سنة ،ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية الرومانية .وفي المساء ،نوفر
وسائل للانتقال الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.
 :03روما -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.
 :04فلورنسا -البندقية (الأربعاء)
نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين .وعند الوصول الى البندقية،
نستقل  Vapporettoللتجول 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.
 :05البندقية – 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.
 :06زيورخ -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.
 :07زيورخ (السبت)

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

من  - $908ايام 7
مواعيد الرحلات
10
07
05
09
06
11
08
13
17
14
14

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17784

 $موسم الذروة

1.283

1.004

1.231

953

 $الموسم المعتدل

1.186

908

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

•المواصلات بواسطة باص سياحي
•دليل سياحي باللغة العربية
•بوفيه الإفطار
•الاستقبال في المطار

	•جولة قارب  Vaporettoفي البندقية
•جولة سياحية في وروما وفلورنسا والبندقية
•جولات المساء الى تراستيفيري وشارع Via
 Cavourفي روما

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

	•الانتقال الى ساحة مايكل أنجلو
•تذاكر الدخول :الى المدرج كولوسيوم الروماني
وكنيسة سان ماركو و الى مصنع مورانو للزجاج
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	•تلفريك الى جبال فيرست (غريندديلوالد)
	•وجبة غذاء أو عشاء في غرينديولد
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روما

ايطاليا والنمسا
 :01الوصول 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.
 :02روما (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  2000سنة ،ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية الرومانية .وفي المساء ،نوفر وسائل للانتقال
الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.
 :03روما -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.
 :04فلورنسا -البندقية (الأربعاء)
نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين .وعند الوصول الى البندقية ،نستقل  Vapporettoللتجول 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.

20

20

فيينا

:05البندقية-انسبروك-كتزبوهل (الخميس)

2

البندقية

1

فيرونا

فلورنسا 1

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

روما

2

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

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.
 :08فيينا( -الاحد)
تنتهي خداماتنا بعد الافطار

كيتزبوهيل

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

 :07فيينا( -السبت)

ا

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

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

من  - $1.027ايام 8
مواعيد الرحلات
10
07
05
09
06
11
08
13
17
14
14

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17787

1.464

1.124

 $موسم الذروة

1.373

1.033

 $الموسم المعتدل

1.368

1.027

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
¨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
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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.

1

كيتزبوهيل

جولات EUROPAMUNDO

بودابست

اوروبا من الغرب الى الشرق
 :01الوصول 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.
 :02روما (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  2000سنة ،ما يعطينا نبذة عن المجتمع القديم في الإمبراطوية الرومانية .وفي المساء ،نوفر وسائل للانتقال
الى منطقة كافور المليئة بالمطاعم والأكل العالمي.العودة الى الفندق.
 :03روما -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.
 :04فلورنسا -البندقية (الأربعاء)
نستمتع اليوم بالمناظر الطبيعية الجبلية الخلابة أثناء عبور جبال ابيناين .وعند الوصول الى البندقية ،نستقل  Vapporettoللتجول 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.

22
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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.

براغ

2

براتيسلافا

2

بودابست 1

فيينا

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

1

كيتزبوهيل

البندقية 1

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

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.
 :08فيينا -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”
المقابلة.بعد الوقت الحر للغداء نستمتع برحلة
من جهة و “بست” من الجهة ُ
بالقارب على طول نهر الدنوب لنشاهد المدينة و معالمها .وفي نهاية اليوم
يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فاسي اوتكا الحيوية.
 :09بودابست -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.
 :10براغ (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.
 :11براغ( -الأربعاء)

فلورنسا 1
2

روما
ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

من 1.379
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 : 07فيينا (السبت)

فيرونا

ا

عند المغادرة في الصباح ،نصعد بالتلفريك حتى الجبال العالية التي تحيط بـ
كيتزبوهيل  ،التي تتساقط الثلوج فيها لمدة  9أشهر 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.
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 :05البندقية-انسبروك-كتزبوهل (الخميس)

 -ايام 11

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17785

1.992

1.504

 $موسم الذروة

1.901

1.413

 $الموسم المعتدل

1.867

1.379

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

فيينا

¨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
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لوسيرن

الخيار الأول :اجمل الذكريات مع امستردام
الخيار الثاني:

اجمل الذكريات

 :01براغ (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.
 :02براغ (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.
 :03براغ -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.
 :04فرانكفورت –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 .
 :05امستردام -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.
 :06امستردام (الاحد)
تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.
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1

بروكسل

فرانكفورت

إبيرليسكيس

 1رووا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ﺗﻐﻴري

2
باريس

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

لوف

كانتربري

من  - $624ايام 9/6
مواعيد الرحلات

الخيار الثاني
 :06امستردام -بروكسل -بروج -باريس (السبت)
نسافر الى بروكسل ونتوقف عند  Grand Placeو 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...
 07باريس)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
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

 08باريس(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.

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

11
08
06
10
07
12
09
14
18
15
15

السعر للشخص الواحد
الخيار الأول
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17776

982

687

 $موسم الذروة

959

664

 $الموسم المعتدل

919

624

 $الموسم المنخفض

الخيار الثاني
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17775

1.592

1.127

 $موسم الذروة

1.546

1.081

 $الموسم المعتدل

1.506

1.041

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة

 :09باريس (الثلاثاء)

اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

بروكسل

الأسعار تشمل
♦ 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
 Ijsselmeerمن 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

25

جولات EUROPAMUNDO

2

براغ

بروج

كولونيا
فورتسبورغ

لندن
2

ا

أمستردام
2

فولندام

جولات EUROPAMUNDO

براغ

من براغ الى فيينا
 :01براغ (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.
 :02براغ (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.
 :03براغ  -ميونخ – إنسبروك (الأربعاء)
ننطلق صباحاً باتجاه بافاريا ونصل ميونخ في منتصف النهار .ونزور  Olympiaparkومتحف  BMWالألماني العريق ذو الهندسة المعمارية
المتقنة 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 Roofفي
البلدة القديمة.
 :04إنسبروك -متحف سواروفسكي للكريستال -كتسبويل (الخميس)
التنزه ،نسافر برفقة دليلنا السياحي
نبدأ يومنا باستكشاف متحف سواروفسكي ونزور حدائقه الخلاَبة ونرى كيفية تصنيع الكريستال هناك .وبعد
ّ
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).

26
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 :05كيتزبوهيل -سالزبورج-سانت فولفغانغ  -تراونسي – فيينا (الجمعة)

2

فيينا

2

براغ

ميونيخ

1

كتسبويل

1

انسبروك
ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

 :06فيينا (السبت)

 :07فيينا (الأحد)

انسبروك

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

بعد تناول وجبة الافطار نبدأ جولتنا حوالي الساعة  ،12ونقوم 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.
تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

جولات EUROPAMUNDO

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

من  - $806ايام 7
مواعيد الرحلات
11
08
06
10
07
12
09
14
18
15
15

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17783

1.152

846

 $موسم الذروة

1.095

789

 $الموسم المعتدل

1.112

806

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

ميونيخ

♦ 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
للكريستال ومتحف BMW Welt
♦ وجبة غذاء أو عشاء في كتسبويل
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جولات EUROPAMUNDO

الخيار الأول :اوروبا المركزية والنهاية في بودابست
الخيار الثاني:

اوروبا المركزية

 :01براغ (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.
 :02براغ (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.
 :03براغ  -ميونخ – إنسبروك (الأربعاء)
ننطلق صباحاً باتجاه بافاريا ونصل ميونخ في منتصف النهار .ونزور  Olympiaparkومتحف  BMWالألماني العريق ذو الهندسة المعمارية
المتقنة 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 Roofفي
البلدة القديمة.
 :04إنسبروك -متحف سواروفسكي للكريستال -كتسبويل (الخميس)
التنزه ،نسافر برفقة دليلنا السياحي
نبدأ يومنا باستكشاف متحف سواروفسكي ونزور حدائقه الخلاَبة ونرى كيفية تصنيع الكريستال هناك .وبعد
ّ
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).
 :05كيتزبوهيل-سالزبورج-سانت فولفغانغ-تراونسي-فيينا(الجمعة)
عند المغادرة في الصباح ،نصعد بالتلفريك حتى الجبال العالية التي تحيط بـ كيتزبوهيل  ،التي تتساقط الثلوج فيها لمدة  9أشهر 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..
28

28

فيينا

1

بودابست

2

1

كتسبويل

ا

براغ

2

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

من  - $919ايام 8

ميونيخ
1

مواعيد الرحلات

انسبروك

 :06فيينا (السبت)
بعد تناول وجبة الافطار نبدأ جولتنا حوالي الساعة  ،12ونقوم 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.
 :07فيينا -بودابست (الأحد)

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

11
08
06
10
07
12
09
14
18
15
15

السعر للشخص الواحد
الخيار الأول

ننطلق في رحلة مدتها حوالي  3ساعات الى هنغاريا .نصل مدينة بودابست حوالي
الساعة  .11.30نقوم بجولة لاستكشاف «ملكة نهر الدانوب» ذات المناظر الخلاّبة؛ إذ
المقابلة .وبعد
يقسم نهر الدانوب هذه المدينة الى «بودا» من جهة و «بست» من الجهة ُ
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.
 :08بودابست( -الإثنين)
تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار

الخيار الثاني:

الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17781

1.311

965

 $موسم الذروة

1.266

919

 $الموسم المعتدل

1.266

919

 $الموسم المنخفض

الخيار الثاني
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17780

 $موسم الذروة

1.368

1.022

1.322

976

 $الموسم المعتدل

1.322

976

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة

 :08بودابست -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.

بودابست

اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
♦ 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
سوارفسكي للكريستال ومتحف BMW Welt
♦ وجبة غذاء أو عشاء في كتسبويل
♦ جولة قارب عبر نهر الدانوب في بودابست
♦ جولة سياحية في بودابست.
♦ جولات المساء الى :فاسي اوتكا في
بودابست.
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ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

جولات EUROPAMUNDO

2

مدريد

بويرتو لابيس

1
غرناطة

قرطبة
2

ملقة

إشبيلية
ماربيا

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

من  - $687ايام 6

مدريد

مواعيد الرحلات
25
09
06
04
08
05
10
07
05
09
06
06

تعبيرات اندلسية مع مدريد

Apr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

 :01مدريد -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.

السعر للشخص الواحد

الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17778

982

726

 $موسم الذروة

948

692

 $الموسم المعتدل

942

687

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
	•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.

30

 :02مدريد (الأحد)
نبدأ يومنا في الساعة  ،8:30نقوم 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.
 :03مدريد -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.
ملاحظةُ :يسمح بدخول عدد محدد من الأشخاص الى  Nazari palacesفي 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  Alcázaresفي مدينة إشبيلية (والتي تحمل ذات تصميم وملامح القصور
النثرية).
 :04غرناطة -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.
 :05اشبيلية (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  15شخصاً 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.
 :06اشبيلية -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
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جولات EUROPAMUNDO

2

فيينا

بودابست

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

فيينا وبودابست

ا

بودابست

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

من  - $363ايام 4
مواعيد الرحلات

 :01فيينا (الخميس)
الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة ،كما تتوفر بطاقات
تعريفية لدى الاستقبال.
 :02فيينا (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.
 :03فيينا -بودابست (السبت)

15
12
10
14
11
16
13
18
22
19
19

May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد

نصل مدينة بودابست في وقت الغداء .نقوم بجولة لاستكشاف “ملكة نهر الدانوب” ذات المناظر الخلاّبة؛
المقابلة .وفي نهاية اليوم
إذ يقسم نهر الدانوب هذه المدينة الى “بودا” من جهة و “بست” من الجهة ُ
يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فاسي اوتكا الحيوية.

الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17795

585

403

 $موسم الذروة

550

369

 :04بودابست (الأحد)

 $الموسم المعتدل

545

363

 $الموسم المنخفض

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

الفنادق المتوقعة

فيينا

اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
♦ 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
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غرناطة

الأندلس والبرتغال
:01مدريد -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.
 :02مدريد (الأحد)
نبدأ يومنا في الساعة  ،8:30نقوم 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.
 :03مدريد -غرناطة (الإثنين)
نغادر مدريد في الصباح الباكر (إذا كان عدد المسافرين الناطقين باللغة الإنجليزية أقل من  ،10فسيتشاركون 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.
ملاحظةُ :يسمح بدخول عدد محدد من الأشخاص الى  Nazari palacesفي 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  Alcázaresفي مدينة إشبيلية (والتي تحمل ذات تصميم
وملامح القصور النثرية).
 :04غرناطة -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.
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 :05اشبيلية (الأربعاء)

مدريد

2

فاطمة

 2لشبونة

بويرتو لابيس

ايفورا

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

في الصباح ،نرافق الدليل السياحي في جولة تعريفية حول المدينة (ملاحظة :يقوم
الدليل بتقديم شروحات اذا لم يتجاوز عدد المجموعة  12شخصاً) 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.
 :08لشبونة – 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

ماربيا

ملقة

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

 :07لشبونة (الجمعة)

 2إشبيلية

ا

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
أيضا بزيارة كنيسة العظام الرائعة (الدخولية مشمولة)  ،والتي بنيت مع  5000هيكل
ً
عظمي! سوف نصل إلى لشبونة في نهاية اليوم.

1
غرناطة

ميرتولا

من  - $874ايام 8
مواعيد الرحلات
25
09
06
04
08
05
10
07
05
09
06
06

Apr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
ID: 17777

الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

1.362

965

 $موسم الذروة

1.300

902

 $الموسم المعتدل

1.271

874

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
	•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.

فاطمة
33

	•وجبة غداء أو عشاء في فاطمة

جولات EUROPAMUNDO

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  15شخصاً 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.

جولات EUROPAMUNDO

مدريد

طنجة و الجزر الايبيرية
:01طنجة-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.
 :02اشبيلية (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.
 :03اشبيلية -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
أيضا بزيارة كنيسة العظام الرائعة (الدخولية مشمولة) ،
العالمي  ،مع شوارعها البيضاء وقصور عصر النهضة وكاتدرائيتها .وقت الغداء .سنقوم
ً
والتي بنيت مع  5000هيكل عظمي! سوف نصل إلى لشبونة في نهاية اليوم.
 :04لشبونة (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.

34
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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.

مدريد

 2إشبيلية

ميرتولا

2
طنجة

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

ملاحظةُ :يسمح بدخول عدد محدد من الأشخاص الى  Nazari palacesفي 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  Alcázaresفي مدينة
إشبيلية (والتي تحمل ذات تصميم وملامح القصور النثرية).

ايفورا

1
غرناطة

نبدأ يومنا في الساعة  ،8:30نقوم 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.

نغادر مدريد في الصباح الباكر (إذا كان عدد المسافرين الناطقين باللغة الإنجليزية أقل
من  ،10فسيتشاركون 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.

2

 2لشبونة

بويرتو لابيس

 :06مدريد (الأحد)

 :07مدريد -غرناطة (الإثنين)

فاطمة

من  - $919ايام 8
مواعيد الرحلات
09
07
11
08
13
10
08
12
09
09

Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17792

1.385

993

 $موسم الذروة

1.322

931

 $الموسم المعتدل

1.311

919

 $الموسم المنخفض

 :08غرناطة-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 .

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
	•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
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 :05لشبونة – فاطمة – مدريد (السبت)

جولات EUROPAMUNDO

إشبيلية

طنجة,اشبيلية ولشبونة
:01طنجة-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.
:02اشبيلية(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 .
 :03اشبيلية -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
أيضا بزيارة كنيسة العظام الرائعة (الدخولية مشمولة) ،
وقصور عصر النهضة وكاتدرائيتها .وقت الغداء .سنقوم
ً

والتي بنيت مع  5000هيكل عظمي! سوف نصل إلى لشبونة في نهاية اليوم.
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في الصباح ،نرافق الدليل السياحي في جولة تعريفية حول المدينة

 2لشبونة

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

ايفورا

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

 2إشبيلية

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

ميرتولا

2

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

طنجة

السعر) ومن ثم العودة الى الفندق.
 :05لشبونة(السبت)

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

تنتهي خدماتنا بعد تقديم وجبة الإفطار.

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

من  - $522ايام 5
مواعيد الرحلات
09
07
11
08
13
10
08
12
09
09

Jun.20:
Jul.20:
Aug.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dec.20:
Jan.21:
Feb.21:
Mar.21:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 17793

800

562

 $موسم الذروة

777

539

 $الموسم المعتدل

760

522

 $الموسم المنخفض

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل
	•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
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جولات EUROPAMUNDO

 :04لشبونة (الجمعة)

اشبيلية

الحلقة الإسبانية
 :01مدريد -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.
 :02مدريد (الأربعاء)
نبدأ يومنا في الساعة  ،8:30نقوم 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.
 :03مدريد – 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
المحافظ عليها في العالم والذي يعود الى زمن العصور الوسطى (تذكرة الدخول ورسوم الدليل السياحي مشمولة) .ثم ننتقل
ْ
الأد ِي َرة العظيمة ُ
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).
 :04برشلونة (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  ،15سيقوم 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.
 :05برشلونة – بينيسكولا – فالينسيا (السبت)
والمطلّة على شواطىء البحر .وبعد استكشاف المدينة وزيارة
المسورة
نسافر اليوم على طول البحر المتوسط ونتوقف في قرية بينيسكولا
ّ
ُ
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.
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 :06فالينسيا – 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
المقدسة ،إذ تحمل كنيستها آثاراً من
الكنيسة الكاثوليكية كواحدة من الخمس مدن ُ
صليب المسيح .ومن ثم نستقل القطار السياحي ونتجول في الأماكن التاريخية لنصل
في نهاية اليوم الى الأندلس ،وتحديداً الى مدينة غرناطة.

سرقسطة

برشلونة
2

2/3

بينيسكولا
1

فالنسيا

 :07غرناطة (الإثنين)

ماربيا

ا

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

من  - $1.100ايام 11
مواعيد الرحلات

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.

09,16,23,30

May.20:

 :09إشبيلية (الأربعاء)

07,14,21,28

Jun.20:

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  15شخصاً 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.

04,11,18

 :10اشبيلية -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

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

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

2
اشبيلية

2

غرناطة

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 palacesملاحظةُ :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).

مدريد

Jul.20:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 19594

1.707

1.180

 $موسم الذروة

1.626

1.100

 $الموسم المعتدل

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

فالنسيا
39

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
•	

هلسنكي

من كوبنهاغن الى هلنسكي
: 01كوبنهاغن (الأربعاء)

الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة ،كما تتوفر بطاقات تعريفية لدى الاستقبال.
 : 02كوبنهاغن –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.
 :03آرهوس  -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.
 :05بيرغن -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.
 :06أوسلو – 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.
 :07ستوكهولم (الثلاثاء)
نقوم اليوم بعد فترة الظهيرة بجولة تعريفية للعاصمة العريقة التي تم بناؤها على  13جزيرة متصلة ،حيث سنزور الساحة القديمة التاريخية
غاملاستان و المتحف ،و منطقة سكانسن و الازقة القديمة.
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 :08ستوكهولم -رحلة قارب الى فنلندا (الأربعاء)
هلسنكي

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

1

1

2

1

ستوكهولم

 :09توركو  -ناتالي – هلسنكي (الخميس)

1

اوسلو

1

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.

1

كوبنهاغن

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

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.

ستافنجر

 1آرهوس

 :10هلسنكي (الجمعة)

من  - $1.657ايام 10
مواعيد الرحلات
27

May.20:

17

Jun.20:

22

Jul.20:

19

Aug.20:

السعر للشخص الواحد
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 19595

2.389

1.657

 $موسم الذروة

2.435

1.703

 $الموسم المعتدل

الفنادق المتوقعة
اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأسعار تشمل

• المواصلات بواسطة باص سياحي
• دليل سياحي باللغة الإنجليزية
• بوفيه الإفطار
• الاستقبال في المطار
• قاربSogner Fjord :
• تذاكر الدخول الى كنيسة بورغند
• جولات سياحية :كوبنهاغن,
ستوكهولم,اوسلو
• العبّارة :دينمارك – النرويج,السويد-فنلندا
• تلفريك جبل فلوين

ستوكهولم
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برجن

براغ

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

الخيار الثاني :من الشرق الى الغرب مع لندن

 :01فيينا (الجمعة)
الاستقبال والانتقال الى الفندق ويتبعه وقت حر مع تعريف بمعلومات حول الجولة ،كما تتوفر بطاقات تعريفية لدى الاستقبال.
 :02فيينا (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.
 :03فيينا -بودابست (الأحد)
نصل مدينة بودابست في وقت الغداء .نقوم بجولة لاستكشاف «ملكة نهر الدانوب» ذات المناظر الخلاّبة؛ إذ يقسم نهر الدانوب هذه المدينة
المقابلة.بعد الوقت الحر للغداء نستمتع برحلة بالقارب على طول نهر الدنوب لنشاهد المدينة و
الى «بودا» من جهة و «بست» من الجهة ُ
معالمها .وفي نهاية اليوم يكون هناك وقت حر لقضائه في منطقة فاسي اوتكا الحيوية.

 : :04بودابست -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.
 :05براغ (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.
 :06براغ -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.
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امستردام
لندن

2

 :07فرانكفورت – 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.

2

براغ

2
2

1

فرانكفورت 1

1
2

فيينا

باريس

بودابست

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

ﺗﻐﻴري

اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻷدﻻء

من  - $1.402ايام 14
مواعيد الرحلات

Jun.20:

19, 26

نسافر الى بروكسل ونتوقف عند  Grand Placeو 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...
 :10باريس (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 Latinالعريق الذي يضج
بالمطاعم العالمية .العودة الى الفندق.
 :11باريس (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.

�� ﻣ ﻜ ﺎ ﻧ ﻴ ﺔ

ا

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.

ﻛﺪ
ﻟﺘﺄ ﻣﻦ

ا

 :08امستردام (الجمعة)

روين

Jul.20:

10

Aug.20:

07, 14

السعر للشخص الواحد
الخيار الأول
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 19593

2.015

1.464

 $موسم الذروة

1.952

1.402

 $الموسم المعتدل

الخيار الثاني
الغرفة المفردة

الغرفة المزدوجة

ID: 19602

2.622

1.901

 $موسم الذروة

2.554

1.833

 $الموسم المعتدل

الفنادق المتوقعة

الخيار الثاني :من الشرق الى الغرب مع لندن

اطلع على الفنادق المقدمة لهذه الرحلة في
الجزء الأخير من الكتيب وعلى موقع الويب
الخاص بي “رحلتي”.

الأيام  10-1كما وردت في الخيار الاول
 :11باريس -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.
 :12روين  -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
.
 :13لندن (الاربعاء)

الأسعار تشمل
• 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
 Ijsselmeerمن 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

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 Guardالشهيرة (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.

خدمات إضافية للخيار الثانيMore services :
2 for option

 :14لندن( -الخميس)

•	 جولة سياحية في لندن

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

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

•	 تذاكر دخول :تجربة الشاي التقليدي
•	 العبّارة من فرنسا الى بريطانيا

•	 جولة المساء الى جسر لندن ,منطقتي
ليكستر/سوهو
•	 التنقلات :الى منطقة كاندم
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فنادق
أﻣﺳﺗردام

ﻓﻧدق اﺑﯾس أﻣﺳﺗردام ﺳﯾﺗﻲ وﯾﺳت *3
اﻟﻌﻧوان) :اﻣﺳﺗردام ,ھوﻟﻧدا( Transformatorweg 36, 1014 AK Amsterdam
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www.accorhotels.com :
ﻓﻧدق ﺑﺎرك ﺑﻼزا أﻣﺳﺗردام آﯾرﺑورت *4
ْ
)ﻟﯾﻧدﯾن ,ھوﻟﻧدا(Melbournestraat 1, 1175 RM Lijnden
اﻟﻌﻧوان:
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.parkplaza.com:
ﻓﻧدق ﺗوﻟﯾب ان ﻣطﺎر أﻣﺳﺗردام *3
اﻟﻌﻧوانPiet Guilonardweg 3, 1117 EE Schiphol:
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www.tulip-inn-amsterdam-airport.goldentulip.com:

ﺑرﺷﻠوﻧﺔ

ﻓﻧدق ﺳﯾﺗﻲ ﺑﺎرك ﺳﺎﻧت ﺟﺎﺳت *4
اﻟﻌﻧوان) :ﺳﺎﻧت ﺧوﺳﻧت دﺳﻔﯾرن اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Carretera Reial, 132, 08960 Sant Just Desvern - Barcelona
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www.hotelcityparksantjust.com

ﻓﻧدق ﻓﯾرا ﻛوﻧﻐرس *4
 Hospitalet de Llobregat,اﻟﻌﻧوان S: Polígono Industrial de la Pedrosa, Calle de José Agustín Goytisolo, 9-11, 08908:
ﻟوﺳﺑﯾﺗﺎﻟﯾت دي ﯾوﺑرﯾﻐﺎت ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Barcelona
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.firacongress.com :
ﻓﻧدق ﻧوﻓوﺗﯾل ﺑرﺷﻠوﻧﺔ ﺳﺎﻧت ﺧوان دﯾﺳﺑﻲ* 4
اﻟﻌﻧوان ) :ﺳﺎﻧت ﺧوان دﯾﺳﺑﺎ ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Carrer de la TV3, 2, 08970 Sant joan Despi,
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.accorhotels.com :

ﺑوداﺑﺳت

ﻓﻧدق ﺑﺎرك إن ﺑﺎي رادﯾﺳون ،ﺑوداﺑﯾﺳت *4
اﻟﻌﻧوان ):ﺑوداﺑﺳت ,اﻟﻣﺟر(Szekszárdi utca. 16-18, 1138 Budapest
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.parkinn.com:
ﻓﻧدق داﻧوﺑﯾوس أرﯾﻧﺎ *4
اﻟﻌﻧوانIfjúság útja 1-3, 1148 Budapest:
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.danubiushotels.com:

ﻓﻠورﻧﺳﺎ

ﻓﻧدق ﻛوﻧﻔراﻧس ﻓﻠورﯾﻧﺗﯾﺎ ھوﺗﯾل *4
اﻟﻌﻧوان):ﻓﻠورﻧﺳﺎ ,إﯾطﺎﻟﯾﺎ( Via Giovanni Agnelli, 33, 50126
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.conferenceflorentiahotel.com:

ﻓﻧدق اﺑﯾس ﻓﻠورﻧﺳﺎ ﺷﻣﺎل اﻟﻣطﺎر *3
اﻟﻌﻧوان) :ﺳﯾﺳﺗو ﻓﯾورﻧﺗﯾﻧو إﯾطﺎﻟﯾﺎ(Via Volturno, 5, 50019 Sesto, Florence
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.accorhotels.com:
ﻓﻧدق ذا ﺟﯾت *4

اﻟﻌﻧوان) :ﺳﯾﺳﺗو ﻓﯾورﻧﺗﯾﻧو,اﯾطﺎﻟﯾﺎ( Area di servizio Firenze Nord, 50019, Sesto Fiorentino, Florence

اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.thegatehotel.it :

ﻓراﻧﻛﻔورت

ﻓﻧدق ﺗرﯾب ﺑﺎي وﯾﻧدھﺎم ﻓراﻧﻛﻔورت *4
اﻟﻌﻧوان):ﻓراﻧﻛﻔورت ﻣﺎﯾن ,أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ( Mainzer Landstraße 261-263, 60326 Frankfurt am Main
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.wyndhamhotels.com:
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فنادق
ﻓﻧدق إن إﺗش ﻓﯾﺳﺑﺎدن *3
اﻟﻌﻧوان):ﻓﯾﺳﺑﺎدن ,أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ( Aukammallee 31, 65191 Wiesbaden
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.nh-hotels.com:
ﻓﻧدق *4 AKZENT HOTEL BERG'S ALTE BAUERNSCHÄNKE
اﻟﻌﻧوان ) :رودﯾﺷﯾم أم راﯾن ,أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ( Niederwaldstraße 23, 65385 Rüdesheim am Rhein
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.altebauernschaenke.de :

ﺟﯾروﻧﺎ

ﻓﻧدق ﻣﯾﻠﯾﺎ ﺟﯾروﻧﺎ *4
اﻟﻌﻧوان):ﺟﯾروﻧﺎ ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Carrer Barcelona, 112, 17003 Gerona
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.melia.com:
ﻓﻧدق ﺳﺎﻟﯾﮫ ﻣطﺎر ﺟﯾروﻧﺎ *4
س ذي ﻻ ﺳﯾل ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( N-156, Km. 0,6, 17457 Riudellots de la Selva, Gerona
اﻟﻌﻧوان) :رﯾوذﯾﯾّوﺗْ ْ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.aeroportgirona.com :
ﻓﻧدق دوﺑل ﺗري ﺑﺎي ھﯾﻠﺗون ﺟﯾروﻧﺎ * 4
اﻟﻌﻧوان) :ﺟﯾروﻧﺎ ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ( Carrer Mossèn Joan Pons, 1, 17001 Gerona
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲdoubletree3.hilton.com:

ﻏرﻧﺎطﺔ

ﻓﻧدق أﻟﯾﻛﺳﺎرﯾز *4
اﻟﻌﻧوان):ﻏرﻧﺎطﺔ ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Paseo de la Sabica, 40, 18009 Granada
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hotelalixares.com :

إﻧﺳﺑروك

ﻓﻧدق ﺟﺎﺳﺛوف دوﻟﯾﻧﺟر *3
اﻟﻌﻧوان ):ﺗﺎرﯾﻧز ,اﻟﻧﻣﺳﺎ( اDollinger 37, 6464 Tarrenz
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲhammerle-hotels.at:
ﻓﻧدق أﻟﺑﯾﻧﺑﺎرك *4
اﻟﻌﻧوان ) :إﻧﺳﺑروك ,اﻟﻧﻣﺳﺎ(Pradler Str. 28, 6020 Innsbruck
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.alpin-park.at :
ﻓﻧدق أﻟﺑﮭوﺗﯾل اﻧﺳﺑروك *4
اﻟﻌﻧوان) :إﻧﺳﺑروك ,اﻟﻧﻣﺳﺎ( Bernhard-Höfel-Straße 16, 6020 Innsbruck
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.alphotel.com:ا

ﻛﺘﺰﺑﻮﻫﻞ

ﻓﻧدق ﻛﺗزﺑوھل اﻟﺑﯾن *4
اﻟﻌﻧوان):أوﺑﯾرﻧدورف إن ﺗﯾرول ,اﻟﻧﻣﺳﺎ( Penzingweg 5, 6372 Oberndorf in Tiro
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.kaiserhotels.com:

ﻟﺷﺑوﻧﺔ

ﻓﻧدق روﻣﺎ *3
اﻟﻌﻧوان ):ﻟﺷﺑوﻧﺔ ,اﻟﺑرﺗﻐﺎل(Av. de Roma 33, 1749-074 Lisbon
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hotelroma.pt:
ﻓﻧدق ﻓﻲ اي ﺑﻲ إﻛزاﻛﺗﯾف اﻧﺗرﯾﻛوﻣﺑوس -ھوﺗﯾل& ﻛوﻧﻔراﻧس *4
اﻟﻌﻧوان) :ﻟﺷﺑوﻧﺔ ,اﻟﺑرﺗﻐﺎل( Avenida 5 de Outubro 295, 1600-035 Lisbon
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.viphotels.com:
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فنادق
ﻓﻧدق ﻓﯾﻼ ﻏﯾل أوﺑرا *4
اﻟﻌﻧوان ) :ﻟﺷﺑوﻧﺔ ,اﻟﺑرﺗﻐﺎل(Travessa do Conde da Ponte 141, 1300-472 Lisbon
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.vilagale.com:

ﻣدرﯾد

ﻓﻧدق ﺑراﻏﺎ *4
اﻟﻌﻧوان ) :ﻣدرﯾد ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Calle de Antonio López, 65, 28019 Madrid
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hotelmadridpraga.com:
ﻓﻧدق ﻣﯾﻠﯾﺎ أﻓﯾﻧﯾدا دي أﻣرﯾﻛﺎ *4
اﻟﻌﻧوان) :ﻣدرﯾد ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 28027 Madrid
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.melia.com:
ﻓﻧدق ﻓﻧدق وﯾر ﻛﺎﻣﺎرﺗﯾن*4
اﻟﻌﻧوان) :ﻣدرﯾد ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( Calle de Agustín de Foxá, 28036 Madrid
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.weare-chamartin.com:

ﺑﺎرﯾس

ﻓﻧدق ﻧوﻓوﺗﯾل ﺑﺎرﯾس ﺳﺎن دﯾﻧﯾس ﺳﺗﯾﯾد ﺑﺎﺳﯾﻠﯾك *4
)ﺳﺎن دوﻧﻲ ,ﻓرﻧﺳﺎ( 1 Place de la Porte de Paris, 93200 Saint-Denis
اﻟﻌﻧوان:
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.accorhotels.com:
ﻓﻧدق ﻧوﻓوﺗﯾل ﺑﺎرﯾس إ ﯾﮫ*4
اﻟﻌﻧوان) :ﺑﺎﻧﯾوﻟﯾﮫ ,ﻓرﻧﺳﺎ( 1 Avenue de la République, 93177 Bagnolet
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.accorhotels.com:
ﻓﻧدق إﯾﺑﯾس ﺑﺎرﯾس  17ﻛﻠﯾﺷﻲ  -ﺑﺎﺗﯾﻧﯾول )ﺑﺎرﺗﯾﯾﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً(*3
اﻟﻌﻧوان) :ﺑﺎرﯾس ,ﻓرﻧﺳﺎ( 10 Rue Bernard Buffet, 75017 Paris
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.accorhotels.com:

ﺑراغ

ﻓﻧدق ﺑﺎﻧوراﻣﺎ ﺑراغ *4
اﻟﻌﻧوان) :ﺑراغ ,ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗﺷﯾك( Milevská 7, 140 63 Prague 4
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.panoramahotelprague.com:

ﻓﻧدق اورﯾﺎ ﺑﯾراﻣﯾدا *4
Bělohorská 24, 169 00 Prague 6
اﻟﻌﻧوان ) :ﺑراغ ,ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗﺷﯾك(
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hotelpyramida.cz:
ﻓﻧدق إﻛﺳﺑو *4
اﻟﻌﻧوان) :ﺑراغ ,ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗﺷﯾك( Za Elektrárnou 412/3, 170 00 Prague 7-Bubeneč
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.expoprag.cz :

روﻣﺎ

ﻓﻧدق ﻛرﯾﺳﺗوﻓورو ﻛوﻟوﻣﺑو*4
اﻟﻌﻧوان ):روﻣﺎ ,إﯾطﺎﻟﯾﺎ( Via Cristoforo Colombo, 710, 00144 Rome
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hotelcolomboroma.it:

ﻓﻧدق ﺷﺎﻧﻐري ﻟروﻣﺎ *4
اﻟﻌﻧوان) :روﻣﺎ ,إﯾطﺎﻟﯾﺎ( Viale Algeria, 141, 00144 Rome
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.gruppoloan.it:
ﻓﻧدق اش روﻣﺎ ز 3
اﻟﻌﻧوان ) :روﻣﺎ ,إﯾطﺎﻟﯾﺎ( Via Giorgio Perlasca, 13/15, 00155 Rome
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.ih-hotelsromaz3.com:
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فنادق
اﺷﺑﯾﻠﯾﺔ

ﻓﻧدق اﻟﯾﻧﯾون اﻟﻛورا اﺷﺑﯾﻠﯾﺔ *4

اﻟﻌﻧوان):ﺳﺎن ﺧوان ذي أﺛﻧﺎﻟﻔﺎر ,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( 41920 San Juan de Aznalfarache, Seville Carretera San Juan a Tomares, km 1,

اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.ilunionalcorasevilla.com:

طﻧﺟﺔ

ﻓﻧدق ﺟﺎردن ان طﻧﺟﺔ ﺳﯾﺗﻲ ﺳﻧﺗﺗﯾر *4
اﻟﻌﻧوان ) :طﻧﺟﺔ اﻟﻣﻐرب( Place du Maghreb Arabe, 90000
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hiltongardeninn3.hilton.com:
ﻓﻧدق ﺳﯾزار*5
اﻟﻌﻧوان) :طﻧﺟﺔ اﻟﻣﻐرب( Avenue Mohammed VI - Tanger
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www .hotelcesarmorocco.com:

ﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ

ﻓﻧدق دوﻛﺎ داوﺳﺗﺎ *4
اﻟﻌﻧوان  ) :أَوﯾﺳﺗﺎ ,إﯾطﺎﻟﯾﺎ( اPiazza Narbonne, 8, 11100 Aosta
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲhttp://www.alpissima.it:
ﻓﻧدق ﻟوﺟﺎﻧو ﺗورﯾﺗﺎ *4
اﻟﻌﻧوان ) :اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ إﯾطﺎﻟﯾﺎ( Via Giorgio Rizzardi, 11, 30175 Venice
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hotel-venezia-mestre.com:
ﻓﻧدق أﻟﻛﺳﻧدر*4
اﻟﻌﻧوان) :ﻣﯾﺳﺗر ,إﯾطﺎﻟﯾﺎ( Via Forte Marghera, 193, 30173 Venice
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.hotelalexander.com:

ﻓﯾﯾﻧﺎ

ﻓﻧدق راﯾﻧرز ﻓﯾﯾﻧﺎ *4
اﻟﻌﻧوان) :ﻓﯾﯾﻧﺎ ,اﻟﻧﻣﺳﺎ( Gudrunstraße 184, 1100 Vienna
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.rainer-hotels.at:
ﻓﻧدق ﺳﯾﻧﺎﺗور ﻓﯾﯾﻧﺎ *4
اﻟﻌﻧوان) :ﻓﯾﯾﻧﺎ ,اﻟﻧﻣﺳﺎ(Hernalser Hauptstraße 105, 1170 Vienna
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.rainer-hotels.at:

زﯾورخ

ﻓﻧدق ھﺎرﯾس ھوم زﯾورﯾﺦ
اﻟﻌﻧوانIndustriestrasse 1A, 8157 Dilsdorf - Zurich:
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.harrys-home.com:

ﻓﻧدق إﯾﺑﯾس ﺑﺎدن ﻧوﯾﻧﮭوف *3
اﻟﻌﻧوانAlte Zürcherstrasse 53, 5432 Neuenhof :
اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲwww.accorhotels.com :
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األحكام والشروط
اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط
ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺮﺣﻼت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، EUROPA MUNDO VACATIONS (c.i.c.ma 904 – Spain) S.L.U.ﻣﻦ اﻵن
ﻓﺼﺎﻋﺪًا ﺗﺴﻤﻰ  ، Europamundoوھﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ، JTBوﯾﻘﻊ ﻣﻜﺘﺒﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ، 1 ، Calle García de Paredes 55
 28010ﻣﺪرﯾﺪ  ،إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ.
اﻻﺧﻄﺎء اﻟﻤﻄﺒﻌﯿﺔ
أي ﺧﻄﺄ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ وﺗﺤﺪﯾﺜﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻷﺧﻄﺎء ﺑﻤﻮﻗﻊ  www.europamundo.com.ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ھﺬه
اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ " "My Tripﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﺮاء رﺣﻠﺔ.
ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ وﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ  Europamundoھﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﯾﺔ .ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ )ﺑﻌﺪ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﺪودﯾﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ(  ،وﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺬﻛﻮرة )اﻟﻨﻘﻞ أو اﻹﻓﻄﺎر أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺤﺰﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺷﺮاؤھﺎ(  .ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ  Europamundoاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ )اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻄﯿﺮان أو ﻓﻘﺪ
اﻷﻣﺘﻌﺔ أو ﺗﻠﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ أو ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﺪود  /اﻟﺠﻤﺎرك أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(.
اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
ﺳﯿﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺤﺠﻮزات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ  www.europamundo-online.comﻓﻘﻂ .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ
ﺼﺎ ﻟﮭﻢ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ
 Europamundoﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﯾﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ " "My Tripاﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﺧﺼﯿ ً
ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ .ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺸﺪة ﺑﺄن ﯾﻘﻮم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أﺳﻤﺎؤھﻢ وﺗﻮارﯾﺨﮭﻢ ورﺣﻼﺗﮭﻢ اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(.
اﻟﺮﺟﺎء اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
https://www.europamundo.com/eng/terms_use_privacy.aspx

اﻹﻟﻐﺎء
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟـ  Europamundoاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺣﺠﺰ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻐﺎؤه ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .ﺳﯿﺘﺤﻘﻖ وﻛﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
اﻟﺬي ﺳﯿﺼﻞ ﻣﻦ  Europamundoﺑﻌﺪ اﻹﻟﻐﺎء ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺤﺪدة .ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أو
اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﻓﻲ أي وﻗﺖ  ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع  ،وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻮﻛﯿﻞ  ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺎھﺮة  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻟﻐﺎء إذا ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ  ،ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺄﻛﯿﺪ  Europamundoاﻟﺮﺣﻠﺔ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻐﺎدرة.
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)ﺷروط اﻟﺣﺟز واﻹﻟﻐﺎء( )(Book and Cancel conditions
ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑـ

ﻏراﻣﺎت إﻟﻐﺎء

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻐﺎء

… days before the program

Cancellation Tax

Cancellation Fines

 31ﯾوم أو أﻛﺛر

 118دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ

0

31 days or more

118 USD

 30ﯾوم وأﻗل

 118دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ

 % 10ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟز

Less than 30 days

118 USD

10% of the booking amount

 10أﯾﺎم وأﻗل

 118دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ

 % 25ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟز

Less than 30 days

118 USD

25% of the booking amount

 03أﯾﺎم وأﻗل

 118دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ

 % 35ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟز

Less than 03 days

118 USD

35% of the booking amount

 1ﯾوم وأﻗل

 % 100ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟز

Less than 1 day

100% of the booking amount

ﻻ ﯾﺴﺘﺮد اﻟﻤﻠﻎ ﻟﻠﺬﯾﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺎﻓﺮو
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺷﺮوط إﻟﻐﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ )اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎر  /اﻟﻄﺎﺋﺮة  /اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ( وﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص )اﻟﻤﻌﺎرض  ،اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  ،اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻔﻨﺎدق(.
ﻣﻨﺪوب اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ أي ﻏﺮاﻣﺎت أو ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ
•
•

•

•
•
•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻢ اﻹﻟﻐﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻻت ﻗﺎھﺮة ﻣﺒﺮرة وﯾﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ  ،ﻓﻠﻦ ﯾﺘﻢ ﻓﺮض ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺠﺰ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎؤھﺎ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﮭﺎ اﻟﻤﻮردون اﻵﺧﺮون ) اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل  ،اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻷوﻟﻰ  ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ( .ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺸﺮاء ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎرھﺎ  ،ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺟﻮﻟﺘﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺎھﺮة  ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع .ﺳﯿﺘﻢ ﻓﺮض
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت .ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴﺎب ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ  ،ﺳﯿﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ
 Europamundoﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ(  ،وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 Europamundoإﻟﻰ وﻛﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ )اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺨﺼﻢ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ(.
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ,اﻧﺴﺤﺎب أو إﻟﻐﺎء أي ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﮭﻢ ﺷﺨﺼﯿﻦ أو ﺛﻼث ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺌﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ )ﻣﻦ ﻣﺰدوﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﺮدﯾﺔ
 ،أو ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺰدوﺟﺔ(  ،ﺳﯿﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮق ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ ذﻟﻚ )إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ(  ،ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤه.

ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺠﺰ
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺰ ﻣﺆﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺮﺣﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10أﯾﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﺎدرة )اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﺻﻮل أو
اﻟﻤﻐﺎدرة وﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺠﻮﻟﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ( ﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻹﻟﻐﺎء.
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ  ،ﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻤﺎء  /اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  /اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ .ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ
 Europamundoاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء وإﻋﺎدة إﺻﺪار اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻣﻦ  Europamundoواﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎب ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺼﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮة .ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
2
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األحكام والشروط
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﯾﺔ  ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻮزات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﯾﺔ أو
اﻟﻘﻄﺎرات أو ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﺧﺎﺻﺔ.

ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎﻟﻮج ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺠﺰ  ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
اﻟﺬي ﯾﺒﺮر اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد  ،ﺷﮭﺎدة زواج  ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ( .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺢ أي ﺧﺼﻮﻣﺎت إذا ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺠﺰ .ﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ھﺬه اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت )ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺮدﯾﺔ  ،ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ ،
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(.
•

اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  3ﺳﻨﻮات :ﺳﯿﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﺳﯿﺪﻓﻊ اﻟﻮاﻟﺪان
ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮭﺎ )ﺳﺮﯾﺮ أطﻔﺎل أو ﻏﯿﺮھﺎ( .ﻣﮭﻢ :إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺮة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  4أﺷﺨﺎص وأﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء
أﻗﻞ ﻣﻦ  3ﺳﻨﻮات  ،ﻓﺴﯿﻜﻮن ﺣﺠﺰك ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﯾﺮﺟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة أن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ھﻮ  ، 3ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ دون ﺳﻦ  3ﺳﻨﻮات  ،ﻟﺬﻟﻚ  ،ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت  ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺸﺪة ﺑﺤﺠﺰ ﻏﺮﻓﺘﯿﻦ
ﻣﺰدوﺟﺘﯿﻦ.
ﯾﻤﻜﻦ دﻣﺞ ﺧﺼﻮﻣﺎت اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ ﺧﺼﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﻓﻘﻂ .ﯾﺠﺐ داﺋ ًﻤﺎ أن ﯾﻜﻮن اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰﯾﺪ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  / 3أﻗﻞ ﻣﻦ 18
ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ واﻟﺪﯾﮭﻢ أو اﻷوﺻﯿﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ  ،أو ﺑﺘﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﯾﺄذن ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺘﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ.

•

وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ أوروﺑﺎ

•

ﺧﺼﻢ  :Passenger Clubﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻣﺰ
وأﻣﺮﯾﻜﺎ واﻟﯿﺎﺑﺎن وﻛﻮرﯾﺎ واﻟﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
 ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻢ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  65ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﻢ اﻟﻐﺮف اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ. ﻻ ﯾﻤﻜﻦ دﻣﺞ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺪاﺋﻢ إﻻ ﻣﻊ ﺧﺼﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺪاﺋﻢ  ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن واﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻮﯾﺐ  ، MY TRIPﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻣﺰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ,وﺑﺪوﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻟﺨﺼﻢ.
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷزواج اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻔﺘﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  3أﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺰﻓﺎف .وﯾﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺤﺠﺰ وﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻷدﻟﺔ )ﺑﻄﺎﻗﺔ دﻋﻮة  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل(.
 ﺧﺼﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ :ﯾﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة وﺻﻒ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق اﻷوروﺑﯿﺔ أدﻧﺎه .ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎدة ﻏﺮﻓًﺎ ﺑﮭﺎ ﺳﺮﯾﺮﯾﻦ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻣﺠﺪوﻟﺔ :ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻮﻟﺔ وﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب .ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻊوﻛﯿﻞ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.

ﻋدم ﻗﺑول اﻟرﻛﺎب
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑرﺣﻼﺗﻧﺎ ان ﯾﺗﻣﺗﻌوا ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ  EUROPAMUNDO .ﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺷﺧص ذوي
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اي ﻣﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺳدﯾﺔ او ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺳﺎﻓر ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻣره  80ﻋﺎﻣﺎ ﻟوﺣده دون
ﻣراﻓﻘﯾن,ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻗرار ان  EUROPAMUNDOﻏﯾر ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اي ﺻﻌوﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗواﺟﮫ اﻟﻣﺳﺎﻓر اﻟﻣواﻓﻖ
ﻋﻠﻰ ﺷروطﮭﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺣﻠﺔ و اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﻛون اﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻻ ﺗﺗﻌﮭد
 EUROPAMUNDOﺑﺗﻘدﯾم اي ﻣﺳﺎﻋدة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭؤﻻء اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻻﻛﻣﺎل رﺣﻠﺗﮭم.
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﺻوى ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ان ﯾﺳﺎﻓر ﻣﻌﮭم ﻣراﻓﻖ ﯾﺿﻣن ﻟﮭم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺧﻼل اﻟرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻠﻔﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ.
EUROPAMUNDOﻟﮭﺎ ﻛل اﻟﺣﻖ ﺑرﻓض اي ﻣﺳﺎﻓر ﺗرى اﻧﮫ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺟﺳدﯾﺎ او ﻋﻘﻠﯾﺎ و ﻣن اﻟﺻﻌب ان ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺟوﻻت و ﻣﻣﻛن ان
ﯾﺷﻛل ﺧطر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ و ﻋﻠﻰ اﻻﺧرﯾن.
ﺗﺣﺗﻔظ  Europamundoﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﺎﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟرﻛﺎب اﻟذﯾن ﯾﻌطﻠون ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺳﯾر اﻟرﺣﻠﺔ
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اﻟوﺛﺎﺋﻖ

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﻛﺎب إﺣﺿﺎر وﺛﺎﺋﻘﮭم اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ )ﺟواز اﻟﺳﻔر واﻟﺗﺄﺷﯾرات واﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺻﺣﯾﺔ  ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك(.واﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﺗﺎﺧﯾرات اﺗﻲ
ﺗﺣﺻل ﺑﺳﺳب ﻋدم اﺗﺑﺎع ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﮫ و ﺳﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﮫ Europamundo.ﻻ
ﺗﺗﺣﻣل اي اﻟﻐﺎء ﯾﺗم ﻗﺑل ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻻوراق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻔر .و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﻔﯾزا ﺳﯾﺗم ﺗﻐرﯾم اﻟﻣﺳﺎﻓر ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺣﻠﺔ اذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم
اﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟرد ﻗﺑل  72ﺳﺎﻋﺔ.

اﻟﺮﺣﻼت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
•
•

•
•

•

ﺟﻤﯿﻊ رﺣﻼﺗﻨﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ  ،ﯾﻤﻜﻦ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺴﯿﯿﺮ رﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،
ﺳﺘﻮﻓﺮ  Europamundoﻧﻔﺲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﻜﺮ أو ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺑﻤﯿﺰات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺪة واﻟﻄﺮﯾﻖ وﺳﺘﻘﺪم ،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ  ،ﺗﺨﻔﯿﻀًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪50ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ )دون ﺗﻌﻮﯾﺾ
أو ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ  (Europamundoﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  ،ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى  ،ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺮب
واﻟﮭﺠﻤﺎت اﻹرھﺎﺑﯿﺔ واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻷوﺑﺌﺔ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﺗﺸﻤﻞ
ﻓﻲ ﻛﻞ رﺣﻠﺔ  ،ﺗﺤﺪد  Europamundoاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ .ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻧﺘﺒﻊ ﻧﮭﺞ أﻧﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراﺟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺠﻮﻟﺔ ,ﻟﯿﺲ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ.

اﻟﻣﺳﺎﻋدة – ﻣراﻓﻘﯾن اﻟرﺣﻠﺔ :ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ طرﻗﻧﺎ اﻟﺑرﯾﺔ  ،ﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك  ،دﻋم اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﯾن اﻟﻣراﻓﻘﯾن )ﻣﺗﺣدﺛون ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ(
واﻷدﻻء اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن  ،إذا ﺗم ﺗﺣدﯾد ذﻟك .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟوﻻت  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻌدد اﻟرﻛﺎب  ،ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻠﻐﺗﯾن )ﻋﺎدة ً ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ( .ﻟن ﺗﻛون
ھﻧﺎك ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن أي دﻟﯾل ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ  ،إﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺟوﻟﺔ أو ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ .إذا ﻗﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺗﻌدﯾل رﺣﻠﺗﮫ ،ﻓﺳﺗﺑدأ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣرﺷدﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي
ﺗﺻل ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺟوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺳﯾﻧﺿم إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺳﺎﻓر.

ﺑراﻣﺞ اﻟرﺣﻠﺔ  :ﺗﺗوﻓر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻧﺎ  .www.europamundo.comﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻣﺧطط ﻟﮭﺎ
،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻠرﺣﻠﺔ ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ " "My Tripﻗﺑل ﺑدء اﻟرﺣﻠﺔ .ﻗد ﻧﺿطر إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ او اﻟدﻟﯾل اﺛﻧﺎء اﻟرﺣﻠﺔ او ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣواﻗﻊ
اﻟﻣراد زﯾﺎرﺗﮭﺎ ،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻣوﺳم اﻟذروة.
اﻟﻔﻧﺎدق :ﺗﺗوﻓر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﻟوج وﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻧﺎ  .www.europamundo.comﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻧﺎدق
اﻟﻣﺧطط ﻟﮭﺎ  ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق اﻟﻣؤﻛدة ﻟﻠرﺣﻠﺔ ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ " "My Tripﻗﺑل ﺑدء اﻟرﺣﻠﺔ .ﻗد ﻧﺿطر إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال اﻟﻔﻧدق ،ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻟﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻣوﺳم اﻟذروة  ،ﺑﺂﺧر ﻣﻣﺎﺛل ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ ﻗﺑل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟوﺟﮭﺔ .ﻣن اﻟﻣﮭم طﺑﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق ﻗﺑل  48ﺳﺎﻋﺔ ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء .ﯾﺗﺣﻣل اﻟراﻛب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق  /اﻟﺣﺎﻓﻼت  ،وﻋن اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟرﻛﺎب اﻵﺧرﯾن واﻷطراف اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 ،وﻛذﻟك ﻋن اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ  Europamundoدﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم.

ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻔر :ﻗﺎﻣت  Europamundoﺑﺗرﺗﯾب ﺑوﻟﯾﺻﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻔر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ  Europ Assistanceﻟﺟﻣﯾﻊ رﻛﺎﺑﮭﺎ .ﯾوﻓر ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻐطﯾﺔ ﻣن اﻟوﻗت
اﻟذي ﺗﺑدأ ﻓﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  Europamundoوﯾﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮭﺎ )ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺟوﻟﺔ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ(.
ﻻ ﺗﺗﺣﻣل  Europamundoأي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﯾﮭﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن اﻟﺑوﻟﯾﺻﺔ ﻻ ﺗﻐطﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﺎﻟب ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎﻓر  ،ﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن اﻟﺳﺑب اﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺛل ھذا اﻟﻣوﻗف .ﯾوﺟد ﻣﻘﺗطف ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ  5ﻣن ھذا اﻟﻛﺗﺎﻟوج وﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾود
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ  My Tripﻋﻠﻰ اﻟوﯾب .ﻣن أﺟل ﺳﻼﻣﺔ اﻟرﻛﺎب  ،ﺗوﺻﻲ  Europamundoﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺷراء ﺗﺄﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﺟوﻻت.

اﻟﻧﻘل :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ  Europamundoﺑرا وﺗُﻘدم ﺑواﺳطﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ  ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻌدد اﻟرﻛﺎب .ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى  Europamundoﺣﺎﻓﻼت ﻣزودة ﺑﻣﻧﺣدرات
وﺻول ﻟﻠﻛراﺳﻲ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ .إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻠﺑﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ  ،ﻣن أﺟل اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻧﺎ "رﺣﻼت ﻣﺿﻣوﻧﺔ"  ،ﻗد ﺗوﻓر
 Europamundoﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﺳﯾﺎرة ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺻﻐﯾرة ﯾﻘودھﺎ دﻟﯾﻠﻧﺎ .وﺑﺎﻟﻣﺛل  ،ﯾﻣﻛن إﺟراء ﻗﺳم ﻣن اﻟرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎر أو اﻟطﺎﺋرة أو اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ أو رﺣﻠﺔ
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ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ  ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ﻟن ﺗﺗم ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء ﺑواﺳطﺔ ﻣرﺷد ﺳﯾﺎﺣﻲ ﻣﺻﺎﺣب .ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق  ،ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن
اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﺎص /اﻟدﻟﯾل ﺧﻼل اﻟﺟوﻟﺔ.
دورات اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺻﺎت :اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺻﺎت ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﺎض .ﻋﻧد ﺗوﻓر دورات اﻟﻣﯾﺎه  ،ﯾُطﻠب ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺗﻘﯾﯾد اﺳﺗﺧداﻣﮫ )ﺑﺳﺑب اﻟرواﺋﺢ
وﻋدم وﺟود أﻣﺎﻛن ﻟﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ وﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ( .ﯾﺗم ﺗزوﯾد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺻﺎت ﺑﻣراﺣﯾض ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﻊ اﻟرﺳوم )ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﺎﻧﻲ(.

أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،أي ﺧﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻄﺎر واﻟﺘﺄﺷﯿﺮات
واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺪﺧﻮل أو ﻣﻐﺎدرة ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ) ،وھﻲ إﻟﺰاﻣﯿﺔ  ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺴﯿﻤﺔ  ،ﻟﻌﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
واﻟﺼﯿﻦ  ،واﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻐﺮب أو ﺗﺮﻛﯿﺎ  ،وﯾﺠﺐ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ و  /أو اﻟﺪﻟﯿﻞ(  ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎدق ،
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ  ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت أﺛﻨﺎء وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم.
-ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ رﺳﻮم إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ  40ﯾﻮرو )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ( ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ.

ﻧﻘطﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء أو ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻐﺎدرة :ﻣﺎ ﻟم ﯾُﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك  ،ﻓﺈن ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺟوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻔﻧدق  ،إذا ﺗم ﺣﺟز ﻟﯾﻠﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ أو ﻛﻧﻘطﺔ ﺗوﻗف أو
ﺧط ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟرﺣﻠﺔ  Europamundoأﺧرى .ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدًا أن ﯾﻔﺣص اﻟﻣﺳﺎﻓرون ﻣﻛﺎن اﻟﻣﻐﺎدرة اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم .اذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺳﺎﻓر
ﻣوﺟود ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟوﻗت اﻟﻣؤﻛد ﻓﺳوف ﯾﺗم ﻓﻘدان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺷراؤھﺎ دون أي ﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗردادھﺎ  ،ﻣﻊ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻲ
ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ،ﺳواء ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺟوﻟﺔ أو أﺛﻧﺎؤھﺎ.

اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ :إن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺋﺟﺎر "ﻟﯾﺎﻟﻲ إﺿﺎﻓﯾﺔ" ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرون ﺟوﻻت ﻣﻊ  ، Europamundoﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ
ﻧظرا ﻷن  Europamundoﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏرف ﻣﺣﺟوزة ﻓﻲ اﻟﻔﻧﺎدق ﻟﮭذه اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ  ،ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
ﺗﺳﺑﻖ ﻣﺑﺎﺷرة أو ھﻲ اﻣﺗداد ﻣﺑﺎﺷر ﻟﺟوﻟﺗﻧﺎً .
ﺿﻣﺎن إﻣﺎ اﻟﺳﻌر )اﻟذي ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟذروه ﻓﻲ اﻟﻔﻧدق(  ،أو اﻟﻔﻧدق اﻟذي ﺗم ﺣﺟزه  ،واﻟذي ﺳﯾﺗم ﺗﺄﻛﯾده ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻷﺧﯾرة
 .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧك ﺣﺟز  4ﻟﯾﺎ ٍل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ و  /أو ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺟوﻟﺔ  ،إﻻ أن  Europamundoﯾوﺻﻲ ﺑﺣﺟز ﻟﯾﻠﺔ ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ
إﻟﯾﮭﺎ .اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻓﻧﺎدﻗﻧﺎ اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮭﺎ ﺗﺗطﻠب أﺣﯾﺎﻧًﺎ أن ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻋن وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ،ﻟذﻟك ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﯾك اﯾﺟﺎد
اﻟﺑداﺋل ﻣن ﺧﻼل وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﻔر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.

ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻘﻼت :ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻠرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟوﻻت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗﺣوﯾﻼت  ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ھذه ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ
رﻛﺎب آﺧرﯾن .ﻗد ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻔﻧدق إﻟﻰ اﻟﻔﻧدق أو ﻣن اﻟﻣطﺎر  /ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎر  /اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺳﯾﻧﺿم اﻟﻣﺳﺎﻓر إﻟﻰ اﻟﺟوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻧدق )أو
اﻟﻌﻛس(  ،وﻟﯾس اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟرﺣﻠﺔ أو ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ .ﯾﻔﻘد اﻟراﻛب ﺣﻖ اﻟﻧﻘل إذا رﺗب ﻟﯾﺎل ﺑﯾن  ،ﻗﺑل و  /أو ﺑﻌد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺳﻔر
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻣطﺎر  /اﻟﻣﯾﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗزﯾد ﻋن  40ﻛم .ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟراﻛب وأن ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟرﺣﻠﺔ /
اﻟﻘطﺎر أو اﺳم اﻟﻔﻧدق  ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓر أو وﻛﯾل اﻟﺳﻔر .ﺳوف ﯾﻧﺗظر اﻟﺳﺎﺋﻖ ﻣدة ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻛﺣد أﻗﺻﻰ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟرﻛﺎب أو
ﺗﺄﺧﯾره ﻷي ﺳﺑب داﺧل اﻟﻣطﺎر  ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻻﺗﺻﺎل ﺑرﻗم اﻻﺗﺻﺎل اﻟذي ﺗم ﺗوﻓﯾره ﻓﻲ اﻟﻘﺳﯾﻣﺔ.

اﻟﺤﺠﻮزات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻘﺒﻞ  Europamundoاﻟﺤﺠﻮزات "اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ" ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻷﻓﺮاد )ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ( ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮﻻﺗﻨﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ  35ﯾﻮرو )ﻣﺎ
ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ( .ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل أي ﺣﺠﻮزات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﯿﺎﻟﻲ إﺿﺎﻓﯿﺔ .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ أﺧﺬ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ  ،ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل
اﻟﺤﺠﻮزات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺸﻤﻞ  7ﻟﯿﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق.
اﻟﻐﺮف اﻟﻤﺰدوﺟﺔ و اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ
أﺳﺮة ﻣﺰدوﺟﺔ  ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎدق
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟـ  Europamundoﺿﻤﺎن أن ﺗﺤﺘﻮي ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻐﺮف ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ﻋﻠﻰ ّ
ﻏﺮﻓﺔ )ﺳﺮﯾﺮﯾﻦ ﻣﻔﺮدﯾﻦ( .ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق  ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻏﺮف ﺛﻼﺛﯿﺔ  ،ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ھﺬه ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ )ﺳﺮﯾﺮ واﺣﺪ أو ﺳﺮﯾﺮﯾﻦ(
ﻣﻊ ﺳﺮﯾﺮ إﺿﺎﻓﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺳﺮﯾﺮ أرﯾﻜﺔ أو ﺳﺮﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ  ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺮاﺣﺔ أﻗﻞ ﻏﺮف
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