مواعيد الرحالت
أكتوبر 03/ 30 :الى  & 03/ 30من  03/ 42الى 03/42
نوفمبر 00/ 30 :الى  & 00/00من  00/40الى 00/ 42
راس السنة من  42ديسمبر  4302الى  34يناير 4343
اليوم األول :
التجمع بمطار القاهرة الدولي للسفر الي قبرص – الوصول لمطار الرنكا الدولي األستقبال من قبل مندوبنا واألنتقال الي
الفندق والتسكين – بعد انتهاء أجراءات التسكين يمكننا األستمتاع بكورنيش ليماسول أو الذهاب الي المارينا للعشاء والسهر

اليوم الثاني:
األفطار بالفندق -جبال ترودوس و دير كيكوس  -التحرك صباحا الكتشاف أغنى جوهرة في تاج قبرص حيث نتجه نحو جبال
تروضوس الرائعة الجمال  ,قلب الجزيرة الخضراء "قبرص" و نتجه لزيارة دير كيكوس الغني والذي ال يقدر بثمن .وهناك
أعجوبة في األيقونات الفضية والبرونزية ،والثريات الذهب المعلقة .حيث يمكن التسوق و التمتع بوجبة الغداء بالجبل
أختياري (سعر الكبير  22يورو & الطفل  23يورو )

اليوم الثالث:
األفطار بالفندق  -قرية لفكارا  -الرناكا و الرحلة البحرية  -:التحرك صباحا لزيارة قرية ليفكارا و التي تشتهر بالصناعات
الحرفية اليدوية من فضة و ذهب و التطريز اليدوي و منها لزيارة كنيسة الصليب المقدس التي تحوى قطعة من الصليب
الحقيقي للسيد المسيح و منها لزيارة مزرعة الحمير القبرصي و الذي يعتبر الحمار القبرصي ايقونة الجزيرة و منها الى مدينة
الرناكا لزيارة كنيسة و قبر القديس لعازر و هو القبر الذي دفن فيه عن موته للمرة الثانية عقب اقامة السيد المسيح له من
االموات في المرة االولى بالقدس و منها الى ميناء الرناكا لالستمتاع بالجولة البحرية و سوف نستمتع خالل هذه الجولة
بالمناظر الطبيعية الساحرة للبحر األبيض المتوسط  ،كما ستستمتع بالراحة واالسترخاء على متن أحد الزوراق المترفة والتي
تنساب بين األمواج بينما تنعم بالراحة واالسترخاء  .سيظل هذا اليوم محفور في ذاكرتك إلى األبد! حيث تستمتع بالراحة
واالسترخاء أو ربما يمكنك ممارسة هواية السباحة وصيد األسماك .مع تناول المشروبات على متن المركب وبعد ذلك قضاء
بعض الوقت بالممشى السياحي بالرنكا للتسوق وشراء الهدايا التذكارية .اختياري (سعر الكبير  & € 62الطفل € 22
))رسوم المركب خارج السعر)

اليوم الرابع:
األفطار بالفندق  -أيا نابا  -قضاء يوم كامل على أشهر شواطئ البحر في العالم بمدينة أيا نابا ذات الطبيعة الخالبة والتمتع
بااللعاب المائية او الجلوس علي الشاطئ الخالب واألستمتاع بالحفالت التي تقام علي الشاطئ ( أيانابا ) وهو من المنتجعات
ذات الشهرة العالمية تضم هذه المنطقة مجموعة من أفضل شواطئ الجزيرة ،حيث تتفاوت أشرطة سواحلها بين الصاخبة
والمنعزلة ،إلى جانب احتواء المنطقة لمنتزه الغابة الوطني " كيب جكريكو" والذي يتمتع بجمال ال مثيل له بفضل الخلجان
والكهوف والنباتات والحيوانات النادرة والمناظر الخالبة .أختياري ( سعر الكبير  22يورو & الطفل  62يورو

اليوم الخامس:
بافوس  -األفطار بالفندق  -التوجه صباحا إلى بافوس لالستمتاع بالمناظر الخالبة لقرية اومودهوس الرائعة المعروفة بإنتاج
أفضل أنواع النبيذ في العالم و من ثم زيارة الدير المعروف بأسم دير الصليب المقدس  .باإلضافة إلى بافوس ونمر 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  .أختياري ( سعر الكبير  62يورو & الطفل  22يورو )
وبعد ذلك األنتقال الي المطار والعودة الي أرض الوطن يأذن هللا
الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

قبرص (ليماسول)
 21أيام  24 /ليالي

الفنـــــــــــــــــــــادق
Caravel hotel
http://caravel-hotel.com/

Poseidonia Beach Hotel
www.poseidonia-beachhotel.com/

المستوي
3***DLX
****4

الفرد فى الغرفة
المزدوجة /الثالثيه
جنيه
جنيه

الطفل من سن -
سنه بسرير

المفردة
جنيه
جنيه

األسعار تشمل

 تذاكر الطيران القاهرة  /قبرص  /القاهرة( .مصر للطيران) اإلقامة لمدة 5أيام 4 /ليالي شامل األفطار (بوفيه مفتوح) االنتقاالت المطار  /الفندق  /المطار.األسعار ال تشمل

 تأشيرة دخول قبرص وتتكلف  0011جنيها برنامج الرحالت االختيارية عرض  3رحالت ب  0551 = € 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 0011جنيه شامل الضريبة فقط & الطفل من سنتين حتى 5سنوات  5311جنيه .
 -أي زيادة تطرأ على الطيران أو أسعار تغيير العملة وقت الحجز يتحملها العميل

الفرع الرئيسي  51شارع النزهة – مدينة نصر القاهرة
+2 0222901565 +2 0222901557 / +2 0222901549 /+2 0222901508 /+2 2222901507
فرع المهندسين  02:شارع شهاب المهندسين
+2 0233388927 +2 0233388579 / +2 0233388582 /+2 0233388976 /+2 233388974
فرع العاشر من رمضان :ميدان صيدناوى امام مسجد التوحيد – الدور الثالث
+2 0554387239 / +2 0554387238

جنيه
جنيه

