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+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
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مواعيد الرحالت
راس السنة  1321/21/03حتى 1313/32/30

اليوم األول :
القاهرة /بلغراد -التجمع فى مطار القاهرة الدولى للسفر الى بلغراد صباحا ثم الوصول ومقابلة المندوب واالنتقال الى الفندق
والتسكين – باقى اليوم حر.

اليوم الثاني:
اإلفــطار بالفـــندق ثم التحرك لزيارة معالم مدينة بلغراد حيث نقوم بزيارة برج جينكس والمعروف بقصر االتحاد ثم التوجه
الى مدينه ديديني مرورا بجسر جازيال لمشاهده متحف تاريخ يوغسالفيا ثم التوجه الى منطقه فراكار لزيارة كنيسه يوحنا سافا
والمعروفة باسم معبد سانت سافا أحد أكبر الكنائس األرثوذكسية فى العالم ثم زيارة ميدان الجمهورية لمشاهده المتحف الوطني
مبني االوبرا والمسرح الوطنى ثم العوده الى الفندق (سعر الفرد  $ 50والطفل  )$ 00باقى اليوم حر مساءا قضاء سهره راس
السنه باحد المطاعم الشهيره

اليوم الثالث:
يــــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

اليوم الرابع:
اإلفــطار بالفـــندق ثم التحرك الى مقطعه بومورافلي فى صربيا الشرقيه حيث يمكنك مشاهده المعمار الهندسى والذى يرجع
عمره الى العصور الوسطى (القرن  ) 25وذلك من خالل زياره دير  Ravanicaودير  Manasijaوالذى يعود الى القرن ال
 20ثم التوجه لعمل مغامره تحت االرض وذلك عن طريق زياره كهف  Resavaالقديم ثم العود الى الفندق والمبيت( سعر
الفرد  $ 03والطفل ) $ 50

اليوم الخامس:
االفطار بالفندق ثم التحرك مقطعه فويفودينا شمال صربيا حيث مشاهده المناظر الطبيعيه مرورا بجبال Fruska
وزياره االديره وعددها  20والتى يرجع تاريخها للقرون الوسطه والتى تقع بالغابات المحيطه بالجبل ثم التوجه الى زياره
معالم المدينة والمشهوره بصناعه النبيذ المحلى  Bermetمرورا بطريق  Sremskiالقديم( سعر الفرد  $ 03والطفل ) $ 03

اليوم السادس :
اإلفــطار بالفـــندق .ثم مغادرة الغرف الساعة  21.33ظهرآ ثم االنتقال الى مطار للعوده

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

صربيا (بلغراد)
 26أيام  21 /ليالي
الفنـــــــــــــــــــــادق

المستوي

الفرد فى الغرفة
المزدوجة /الثالثيه

الطفل من سن -
سنه بسرير

المفردة

Bali Colosseum Hotel
bali.rs/

Euro Garni Hotel

4****+

جنيه

جنيه

www.euro-garnihotel.rs/

األسعار تشمل

 تذاكر الطيران القاهرة  /قبرص  /القاهرة( .على خطوط الصربية) اإلقامة لمدة 6أيام 5 /ليالي شامل األفطار (بوفيه مفتوح) -االنتقاالت ببلغراد المطار  /الفندق  /المطار.

األسعار ال تشمل

 تأشيرة دخول صربيا وتتكلف  0011جنيها -برنامج الرحالت االختيارية

مالحظه هامه

-

ملحوظة هامة:
الشركة غير مسئولة عن تصاريح السفر أو الموافقات األمنية من أي من الجهات المعنية
(الجيش – الشرطة)
أي زيادة تطرأ على ضرائب الطيران أو تغيير سعر العملة يتحملها العميل.
الطفل من سن  5-2سنه  7511جنيه بدون سرير & الطفل من سن  11الى سنتين 0211
جنيه شامل الضريبه فقط

مطلبات التأشيرة:

-

باسبور صالح مده التقل عن  6شهور
 12صوره شخصيه حديثه  5.5 X 0.5خلفيه بيضاء
تامين صحى دولى
كشف حساب بنكى
اثبات عمل
حجز فندق وطيران مرفق به ايصال سداد الرحل لشركه السياحه مع ارفاق البرنامج
السياحي
أي زيادة تطرأ على الطيران أو أسعار تغيير العملة وقت الحجز يتحملها العميل
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جنيه

