قبرص

(ليماسول)

صيف 0259
 26أيام  21 /ليالي
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برنامج الرحلة
اليوم األول
التجمع في مطار القاهرة الدولي للسفر الي قبرص – الوصول – األستقبال من قبل مندوبنا واألنتقال الي الفندق
والتسكين – باقي اليوم حر
اليوم الثاني
األفطار بالفندق  -رحلة اختيارية  -التحرك صباحا ً الكتشاف أغنى جوهرة في تاج قبرص حيث نتجه الى جبال
تروضوس الرائعة الجمال  ,قلب الجزيرة الخضراء "قبرص" و لزيارة دير كيكوس الغني والذي ال يقدر بثمن.
وهناك أعجوبة في األيقونات الفضية والبرونزية ،والثريات الذهب المعلقة .وقت حر .حيث يمكن التسوق و التمتع
بوجبة الغداء بالجبل
اليوم الثالث
األفطار بالفندق  -رحلة أختيارية  -تبدأ الرحلة صباحا و التوجه إلى منتزه فاسورى ووترمانيا  -يعتبر المنتزه
المائى فاسورى ووتر مانيا من أشهر وأفضل المتنزهات المائية فى قبرص كما يوجد به العديد من األلعاب المائية التى
تناسب مختلف األعمار
اليوم الرابع
األفطار بالفندق  -رحلة اختيارية  -تبدأ الرحلة صباحا و التوجه إلى الرنكا وتعتبر وجهة ثقافية ودينية هامة و مثالية
للعائالت والشباب على حد سواء و ذات شواطئ خالبة ومواقع غوص رائعو من أهم المعالم السياحية في الرنكا :
كنيسة القديس "الزاروس"أو لعازر و شاطئ فينيكوديس :وهو من الشواطئ ال ُمحببة في قبرص ،وخاصة العائالت،
وهو شاطئ مجاني ونظيف وتحيطه الكثير من المطاعم والمقاهي والفنادق و مسجد "أ ّم حرام" أو "تكية هالة سلطان":
يُقال بأنه يضم ضريح الصحابية الجليلة "أم حرام بنت ملحان" ،ويقع بالقرب من ضفة بحيرة الملح وهي عبارة عن
بحيرة عجيبة ،تصبح جافة في شهور الصيف ،ويغمرها الماء في الشتاء ،وهي موطن للكثير من طيور الفالمينغو
الجميلة ويمكن القيام برحلة غوص مثيرة إلى موقع "حطام زنوبيا" الشهير
اليوم الخامس
االفطار الفندق  -رحلة اختيارية  -التوجه صباحا إلى بافوس لالستمتاع بالمناظر الخالبة لقرية اومودهوس الرائعة
المعروفة بإنتاج أفضل أنواع النبيذ في العالم و من ثم زيارة الدير المعروف باسم دير الصليب المقدس  .باإلضافة إلى
بافوس و نمر خالل فترة وجيزة من بترا إلى رميو مهد األسطورة اإلله أفروديت .ثم ننتقل إلى سرداب الموتى أيا
سولوموني وإلى عمود القديس بولس حيث تم ربط بولس الرسول
اليوم السادس
اإلفطار بالفندق -التجمع في الفندق ثم .لالنتقال الي المطار والعودة الي أرض الوطن يأذن هللا
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الفنـــــــــــــــــــــادق

المستوي

Valana Hotel OR Sylvia hotel

***3
***3

الفرد فى الغرفة
المفردة
المزدوجة /الثالثية
 52322جم
 0022جم

 6922جم

جم

 50622جم

 0322جم

 56722جم

 9022جم

 57922جم

 52022جم

9922

Caravel Hotel www.caravel-hotel.com

DLX

Poseidonia Beach

****4

www.Poseidonia-beachhotel.com

DLX

 50922جم

*****5

 50322جم

Grand Resort Hotel
www.grandresort.com.cy

الطفل من سن -6
 55سنه بسرير

مواعيد الرحالت  - :شهر يونيو ) 0259/26/51 : 26/52 ( & ) 0259/26/52 : 26/ 21( - :
( .) 0259 / 20 / 23 : 27 / 09 ( & ) 0259 / 27 / 09 : 27 / 00 ( & ) 0259 / 27 / 00 : 27 / 59
شهر يوليو - :
شهر أغسطس ) 0259 / 20 / 50 : 20 / 53 ( & ) 0259 / 20 / 53 : 20 / 20 ( & ) 0259 / 20 / 20 : 20 / 23 ( - :
( .) 0259 / 29 / 20 : 20 / 00 ( & ) 0259 / 20 / 00 : 20 / 03 ( & ) 0259 / 20 / 03 : 20 / 50

األسعار تشمل
 تذاكر الطيران القاهرة  /قبرص  /القاهرة  ( .طيران شارتر ) اإلقامة لمدة 6أيام 5 /ليالي شامل األفطار (بوفيه مفتوح ) اإلنتقاالت المطار  /الفندق  /المطار .األسعار ال تشمل
 تأشيرة دخول قبرص وتتكلف  0011جنيها برنامج الرحالت األختيارية عرض  3رحالت ب  0651 = € 041جم ( جبال ترودوس & الرنكا& بافوس)
مالحظه هامه
 الشركة غير مسئولة عن تصاريح السفر من أي من الجهات المعنية (الجيش – الشرطة). الطفل من سن  11الى سنتين 0011جم شامل الضريبة فقط & الطفل من سنتين حتى  5سنوات 5011جم .
 -أي زيادة تطرأ علي ضرائب الطيران أو تغيير سعر العملة يتحملها العميل
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