
أكثر من 70000 فندق
في جميع أنحاء العالم

تذاكر المالهي المائية 
بأسعار مخفضة

أرخص أسعار
تذاكر الطيران في السوق
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إمسح الرمز
وإكتشف العروض

SCANNING

تسهيالت
في الدفع

www.safarivoyages.tn
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حامت التليلي

نحن ال ندعي أننا أفضل وكالة أسفار  على اإلطالق.
 كما أننا ال ندعي أننا ال نخطئ.

إال أننا نحاول بإستمرار أن نكون األفضل
والتعلم من أخطائنا وأخطاء اآلخرين.

هدفنا هو اإلرتقاء بخدماتنا نحو األفضل على الدوام.
هدفنا هو سعادتك ورضاءك وقضاء إجازتك في أرقى الظروف.



• السعر يشمل :

- تذاكر الطيران تونس – إسطنبول – تونس على متن الخطوط التركية.
- اإلقامة 7 أيام / 6 ليالي بأحد النزل الثالثة المعروضة من قبل سفاري مع 

   فطور الصباح.
- رحلة إلى صبنجة والمعشوقية مع الغداء.

- رحلة إلى شيال وأغفا مع الغداء.
- سهرة وعشاء فخم على متن مركب السلطانة بالبسفور الفاصل بين القارة 

   اآلسيوية والقارة األوروبية.
- رحلة لزيارة أرتكوي وبرج قاالطا والسوق المصري.

- رحلة إلى حي كاديكوي بجهة آسيا وإلى جزر األميرات مع الغذاء.
.’Port Asya‘ نقل للتسوق إلى المركز التجاري -

.’Optimum Outlet‘ نقل للتسوق إلى المركز التجاري  -
.’Olivium‘ نقل للتسوق إلى المركز التجاري -

- نقل بحافالت سياحية مكيفة.
- خدمات مرشد سياحي محترف يتكلم الفرنسية. 

• السعر ال يشمل :

- التأمين الصحي.
- الطابع الجبائي.

- المصاريف الشخصية.

- من 13 إلى 19 جويلية 2022

- من 20 إلى 26 جويلية 2022

- من 27 جويلية إلى 2 أوت 2022

- من 3 أوت إلى 9 أوت 2022

- من 10 إلى 16 أوت 2022

- من 17 إلى 23 أوت 2022

- من 24 إلى 30 أوت 2022

- من 31 أوت إلى 06 سبتمبر 2022

- من 07 إلى 13 سبتمبر 2022

- من 14 إلى 20 سبتمبر 2022

- من 21 إلى 27 سبتمبر 2022

تواريخ
السفر 

إسطنبول
أسبوع المدينة الساحرة

بداية من
2490دت

7 أيام / 6 ليالي

طفل
من 6 إلى 12 

سنة
مع 2 بالغين
بدون فراش

طفل
من 2 إلى 6 

سنوات
مع 2 بالغين
بدون فراش

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد( النزل

1890 دت 1390 دت 2470 دت 2990 دت 2490 دت Hermanos *3 نزل
 Standard ou similaire Old City

2280 دت 1390 دت 2680 دت 3280 دت 2680 دت Buyuk Keban *3 نزل
Supérieur ou similaire Old City

2490 دت 1490 دت 2890 دت 3890 دت 2990 دت EUROPLAZA *4 ou The Public *4 نزل
Supérieur Taksim

45

• اليوم األول : تونس / إسطنبول
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة ثم الصعود 
على متن الطائرة باتجاه إسطنبول عن طريق الخطوط التركية.

إستقبال بمطار إسطنبول، نقل إلى فندقكم الذي اخترموه من بين 
تشكيلة الفنادق المعروضة بكل من المدينة القديمة »Lalleli« أو 

.»Taksim«

• اليوم الثاني : صبنجة ومعشوقية مع الغداء

تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة خارج إزدحام مدينة 
إسطنبول الكتشاف جمال الطبيعة الخالبة بمدينة صبنجة التي 

تتميز بإحدى أكبر بحيرات المياه العذبة التركية حيث يمكنك القيام 
بجولة صغيرة على البحيرة مع إلتقاط أجمل الصور، متابعة الرحلة 

إلى ضيعة محلية إلنتاج المكسرات والعسل الطبيعي.
مواصلة الرحلة إلى شالالت المعشوقية لالستمتاع بأجمل المناظر 

الطبيعية بين الشالالت وأخذ استراحة بالمقاهي الممتدة على 
جانبي النهر داخل الغابة، وقت حر لتجربة الدراجات الرباعية بين 

األنهار والشالالت.
غذاء مشاوي مشكلة، متابعة الرحلة على قمة الجبل إلى الشرفة 

البلورية لمشاهدة أحد أجمل المناظر الطبيعية على اإلطالق.
.Via Port Asya ثم التوجه في أخر اليوم للتسوق بأحد المراكز التجارية

• اليوم الثالث : مدينة شيال وأغفا مع الغذاء

فطور الصباح بالنزل في الفندق، اإلنطالق في رحلة إلى قرى الصيد 
الصغيرة والمناظر الطبيعية لساحل البحر األسود واالتجاه شمال 

شرًقا من إسطنبول على الجانب األناضولي وصوال إلى شيال، وهي 
قرية صيد صغيرة على البحر األسود تشتهر بشواطئها الرملية 

وأقمشة القطن المنسوجة بشكل فضفاض والميناء القديم الذي 
كان بمثابة محطة توقف للقوارب القادمة من الشرق من مضيق 
البوسفور. يمكنك التنزه على طول ميناء الصيد أو إحتساء فنجان 

من القهوة على مهل على جانب التل فوق المنارة. مواصلة 
الرحلة إلى أغفا، التي تقع بين نهري يشيلكاي وجوكسو التي تصب 

في البحر األسود. الصعود على متن قارب للقيام بجولة في النهر 
لالستمتاع بجمال الطبيعة الخالبة.

غذاء على ضفاف النهر ووقت حر لالستمتاع بزرقة المياه المحاطة 
بالغابات الخضراء.

التوجه بعد الظهر إلى أحد مراكز التسوق ‘‘Optimum Outlet’’، ثم 
العودة آخر اليوم إلى الفندق.

»AL SULTANA« اليوم الرابع : سهرة عشاء على البسفور مركب •
فطور الصباح بالنزل ويوم حر لإلستمتاع بجمال مدينة إسطنبول.

مساءا : االنطالق في رحلة إلى أفخم سهرة عشاء فنية على متن مركب 
‘السلطانة’ على مضيق البسفور لالستمتاع بتشكيلة من أحسن األطباق 
الشرقية التي تقدم مع سهرة إستعراضية من رقص الدراويش وثلة من 

المطربين السوريين والعراقيين.

• اليوم الخامس : رحلة داخل مدينة إسطنبول الجديدة والقديمة
تناول فطور الصباح بالنزل واإلنطالق في رحلة لمدة يوم كامل إلكتشاف 

جمال مدينة إسطنبول بداية بزيارة حي أرتكاي ‘Ortakoy’ الشهير 
بمقاهيه وبالمسجد الكبير المطل مباشرة على مضيق البوسفور تحت 

أكبر جسر رابط بين قارتي أوروبا وآسيا.
مواصلة الرحلة إلى شارع االستقالل لزيارة برج Galata ثم إلى السوق 

المصري لتذوق ألذ البهارات القادمة من كل أنحاء العالم إلى جانب 
الحلقوم والفواكه المجففة والكافيار....

ثم التوجه بعد الظهر للتسوق بأحد مراكز التسوق المشهور 
’Olivium‘ بالتخفيضات على مدى السنة

• اليوم السادس : جزر األميرات مع الغداء
تناول فطور الصباح بالنزل واإلنطالق في رحلة تبتدأ بالتنقل إلى الناحية 
األسيوية من إسطنبول إلى منطقة كاديكوي ‘Kadikoy’ التي تعد أحد 

أكثر أحياء إسطنبول حيوية وشعبية حيث المتاجر والمقاهي والمطاعم 
واألسواق ...

مواصلة الرحلة إلى جزر األميرات التي سميت بهذه التسمية نسبة إلى 
األميرات البيزنطيات اللواتي تم إبعادهن في العصر البيزنطي، وفيما 

بعد حولت هذه الجزر لتصبح مصيفًا خاصًا لملكات الدولة العثمانية 
.’Buyukada‘ وتتكون جزر األميرات من 9 جزر أبرزها جزيرة بيوكادا

غذاء سمك بجزيرة بويوكادا ثم وقت حر لالستراحة واالستمتاع بجمال 
الجزيرة.

العودة أخر اليوم إلى إسطنبول وزيارة أحد أكبر مصنعي الحلقوم 
والحلويات التركية قبل العودة إلى النزل.

• اليوم السابع : إسطنبول / تونس
فطور الصباح بالنزل، تسليم مفاتيح الغرف على الساعة »12.00« والنقل 
إلى المطار )حسب توقيت الرحلة( والعودة إلى تونس على متن الخطوط 

التركية.

+5رحالت

* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



إسطنبول
أنطاليا

بداية من
3280دت

8 أيام / 7 ليالي

• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس - إسطنبول على متن الخطوط التركية.
- تذكرة الطائرة إسطنبول - أنطاليا على متن الخطوط التركية.

- تذكرة الطائرة أنطاليا -  تونس على متن الخطوط التركية.
- االقامة 3 ليالي بأحد النزل الثالثة المعروضة من قبل سفاري مع فطور 

    الصباح باسطنبول.
- االقامة 4 ليالي بأحد النزل المعروضة من قبل سفاري مع فطور الصباح و 

.Grand Ring Kemer ب  all inclusive أو Ring Down Town* 4ٍ العشاء ب   
- رحلة لزيارة أرتكوي وبرج قاالطا والسوق المصري.

- رحلة إلى حي كاديكوي بجهة آسيا وإلى جزر األميرات مع الغذاء.
- سهرة عشاء فخم على متن مركب السلطانة بالبسفور الفاصل بين القارة 

   اآلسيوية والقارة األوروبية.
- رحلة لمدة يوم بأنطاليا تشمل زيارة الشالالت والميناء العتيق وأهم المعالم 

   األثرية والسياحية لمدينة أنطاليا.
- رحلة لمدة يوم على متن مركب سياحي مع الغداء إلكتشاف شواطئ مدينة أنطاليا.

.’Olivium‘ نقل للتسوق إلى المركز التجاري -
- نقل بحافالت سياحية مكيفة.

- خدمات مرشد سياحي محترف يتكلم الفرنسية. 

 • السعر ال يشمل :
- التأمين الصحي.
- الطابع الجبائي.

- المصاريف الشخصية.

- من 16  إلى 23  جويلية 2022

- من 23 إلى 30 جويلية 2022

- من 30 جويلية إلى 06 أوت 2022

- من 06 أوت إلى 13 أوت 2022

- من 13 إلى 20 أوت 2022

- من 20 إلى 27 أوت 2022

- من 27 إلى 03 سبتمبر 2022

- من 03 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2022

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ إسطنبول
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة ثم الصعود 
على متن الطائرة باتجاه إسطنبول عن طريق الخطوط التركية.

إستقبال بمطار إسطنبول، نقل إلى فندقكم الذي اخترموه من بين 
.»Taksim« تشكيلة الفنادق المعروضة ب

 
• اليوم ثاني : جزر األميرات مع الغداء

تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة تبتدأ بالتنقل إلى 
 ’Kadikoy‘ الناحية األسيوية من إسطنبول إلى منطقة كاديكوي

التي تعد أحد أكثر أحياء إسطنبول حيوية وشعبية حيث المتاجر 
والمقاهي والمطاعم واألسواق ...

مواصلة الرحلة إلى جزر األميرات التي سميت بهذه التسمية نسبة 
إلى األميرات البيزنطيات اللواتي تم إبعادهن في العصر البيزنطي، 

وفيما بعد حولت هذه الجزر لتصبح مصيفًا خاصًا لملكات الدولة 
العثمانية وتتكون جزر األميرات من 9 جزر أبرزها جزيرة بيوكادا 

.’Buyukada‘
غذاء سمك بجزيرة بويوكادا ثم وقت حر لالستراحة واإلستمتاع 

بجمال الجزيرة.
العودة أخر اليوم إلى إسطنبول وزيارة أحد أكبر مصنعي الحلقوم 

والحلويات التركية قبل العودة إلى النزل وسهرة حرة.

• اليوم الثالث : رحلة بمدينة إسطنبول مع سهرة عشاء على 
»AL SULTANA« البسفور

تناول فطور الصباح بالنزل واإلنطالق في رحلة لمدة يوم كامل 
 ’Ortakoy‘ إلكتشاف جمال مدينة إسطنبول بداية بزيارة حي أرتكاي

الشهير بمقاهيه وبالمسجد الكبير المطل مباشرة على مضيق 
البوسفور تحت أكبر جسر رابط بين قارتي أوروبا وآسيا.

مواصلة الرحلة إلى شارع اإلستقالل لزيارة برج Galata ثم إلى 
السوق المصري لتذوق ألذ البهارات القادمة من كل أنحاء العالم 

إلى جانب الحلقوم والفواكه المجففة والكافيار....
ثم التوجه بعد الظهر للتسوق بأحد مراكز التسوق المشهور 

‘Olivium’ بالتخفيضات على مدى السنة .
مساءا : اإلنطالق في رحلة إلى أفخم سهرة عشاء فنية على 

متن مركب ‘السلطانة’ على مضيق البسفور لإلستمتاع بتشكيلة 
من أحسن األطباق الشرقية التي تقدم مع عرض ساهر من رقص 

الدراويش وثلة من المطربين السوريين والعراقيين .

• اليوم الرابع : إسطنبول –‹ أنطاليا
فطور الصباح بالنزل، النقل إلى المطار إلمتطاء الطائرة بإتجاه 

مدينة أنطاليا عب الخطوط الجوية التركية، ستجدون عند وصولكم 
إلى مطار أنطاليا وبعد أخذ امتعتكم-ممثل سفاري الستقبالكم 

ونقلكم إلى فندقكم الذي اخترموه من بين تشكيلة الفنادق 
. Kemer المعروضة من قبلنا بكل من وسط مدينة أنطاليا أو

العودة للنزل والعشاء.

• اليوم الخامس : رحلة بالمركب مع الغداء
فطور الصباح بالنزل، اإلنطالق إلكتشاف جواهر ساحل أنطاليا على 

متن مركب سياحي مع أجواء احتفالية صيفية. غداء على متن 
المركب، عدة وقفات للسباحة في مجموعة من أجمل شواطئ 

أنطاليا على غرار شاطئ كليوباترا وخليج الفراشات، يوم لإلسترخاء 
والسباحة واإلستمتاع بالعطلة الصيفية.

العودة للنزل والعشاء.

• اليوم السادس :  رحلة الكتشاف مدينة أنطاليا

تناول فطور الصباح بالنزل واإلنطالق في رحلة الكتشاف جمال 
مدينة أنطاليا الخالبة بداية بإكتشاف أحد أجمل الشالالت الطبيعية 

التركية المسماة »دودان« ستكون إحدى الفرص القليلة في الحياة 
التي ستتمكن فيها من الدخول إلى الكهف الموجود خلف الشالل 

ومالمسة المياه المنهمرة بكثافة عالية، ثم النزول إلى البحيرة 
العذبة والتجول على ضفاف النهر الذي يعبر الغابة حيث يمكنك 

أخذ أجمل الصور التي ستبقى في الذاكرة.
مواصلة الرحلة إلى القلب النابض ألنطاليا وجولة بالميناء العتيق 

وسط المدينة، إلكتشاف المنازل المبنية على الطراز العثماني، 
وقت حر للتسوق بأحد المراكز التجارية الضخمة.

العودة للنزل والعشاء وسهرة حرة.
  

• اليوم السابع : يوم حر
للتسوق  أو  أنطاليا  شواطئ  بجمال  لإلستمتاع  حر  ويوم  بالفندق  الصباح  فطور 
النهرية  األمواج  ركوب  رياضة  لتجربة  إختيارية  رحلة  في  المشاركة  إمكانية  مع 

»Rafting« داخل الغابة الجبلية. عشاء بالنزل  و سهرة حرة.

• اليوم الثامن : أنطاليا –‹ تونس
فطور الصباح بالنزل واإلنطالق نحو مطار أنطاليا والصعود على متن 

الخطوط التركية باتجاه تونس بإذن هللا.

 بين التاريخ العثماني ولؤلؤة المتوسط

طفل
من 6 إلى 12 

سنة
مع 2 بالغين
بدون سرير

طفل
من 2 إلى 6 

سنوات
مع 2 بالغين
بدون سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد( النزل

2580 دت 1780 دت 3180 دت 4080 دت 3280 دت
PACK CONFORT

Ring Hôtel down Town *4 نزل
en Demi-pension أنطاليا

2780 دت 1780 دت 3680 دت 4980 دت 3790 دت
PACK GOLD

Grand Ring Kemer *5 نزل
en All Inclusive أنطاليا

67

* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



أنطاليا
باموكالي

فتحية
بداية من

3490دت
8 أيام / 7 ليالي

• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس / أنطاليا / تونس )على الخطوط التركية(

- اإلقامة لمدة 4 ليالي بنزل Ring Downtown *4  مع فطور الصباح والعشاء .
Grand Ring *5 All inclusive أو اإلقامة لمدة 4 ليالي بنزل    

- اإلقامة لمدة 1 ليلة بنزل Adempira Thermal Hôtel &SPA أو
   Spa Hotel Colossae Thermal *5 مع فطور الصباح والعشاء

- اإلقامة لمدة 2 ليالي بنزل Atapark  5 مع فطور الصباح و العشاء.
- زيارة وسط مدينة أنطاليا والشالالت والمدينة العتيقة و الميناء العتيق ...

- زيارة الينابيع الساخنة الطبيعية المذهلة باموكالي .
- رحلة بالقارب على نهر داليان مع وجبة الغداء على ضفاف النهر.

 Saint وجزيرة Butterfly والسباحة على شاطئ ، Ölüdeniz رحلة بحرية إلى -
   Nicolas مع وجبة الغداء.

- رحلة إلى أحد أعمق الجروف في العالم، والمشي في الوادي مع الغداء 
   على حافة المياه.

- الغداء أثناء تنقل المجموعة من أنطاليا إلى باموكالي.
- خدمات مرشد سياحي مختص في كامل البرنامج يتكلم الفرنسية.

- النقل بحافالت سياحية مكيفة من المطار إلى النزل ذهابا وإيابا.

• السعر ال يشمل :
- التأمين الصحي.
- الطابع الجبائي.

- المصاريف الشخصية.

- من 11 إلى 18 جويلية 2021

- من 18 إلى 25 جويلية 2021

- من 25 جويلية إلى 1 أوت 2022

- من 1 أوت إلى 8 أوت 2022

- من 8 أوت إلى 15 أوت 2022

- من 15 أوت إلى 22 أوت 2022

- من 22 إلى 29 أوت 2022

- من 29 أوت إلى 5 سبتمبر 2022

- من 5 إلى 12 سبتمبر 2022

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ أنطاليا
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري لمساعدتكم في 
إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة. الصعود على متن الطائرة باتجاه 

أنطاليا على الخطوط التركية.
إستقبالكم بمطار أنطاليا من قبل ممثل سافاري، نقل إلى أحد النزل 

.’Kemer‘ المقترحة بوسط مدينة أنطاليا أو على ساحل

• اليوم الثاني : رحلة الكتشاف مدينة أنطاليا

تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة إلكتشاف جمال مدينة 
أنطاليا الخالبة بداية بإكتشاف أحد أجمل الشالالت الطبيعية التركية 

المسماة »دودان«. ستكون إحدى الفرص القليلة في الحياة التي 
ستتمكن فيها من الدخول إلى الكهف الموجود خلف الشالل ومالمسة 

المياه المنهمرة بكثافة عالية، ثم النزول إلى البحيرة العذبة والتجول 
على ضفاف النهر الذي يعبر الغابة حيث يمكنك أخذ أجمل الصور التي 

ستبقى في الذاكرة.
مواصلة الرحلة إلى القلب النابض ألنطاليا وجولة بالميناء العتيق وسط 

المدينة، الكتشاف المنازل المبنية على الطراز العثماني، وقت حر 
للتسوق بأحد المراكز التجارية الضخمة.

العودة للنزل عشاء وسهرة حرة.

• اليوم الثالث : يوم حر بأنطاليا
فطور الصباح بالفندق ويوم حر لإلستمتاع بجمال شواطئ أنطاليا أو 

للتسوق مع إمكانية المشاركة في رحلة إختيارية لتجربة رياضة ركوب 
األمواج النهرية »Rafting« داخل الغابة الجبلية. 

عشاء بالنزل وسهرة حرة.

• اليوم الرابع : أنطاليا –‹ باموكالي )239 كلم(

فطور الصباح، مغادرة النزل بإتجاه مدينة ‘Pamukkale’ التي تتضمن 
الموقع الجيولوجي الوحيد في العالم المتكون من شالالت مياه حارة 
كلسية شكلت على مدار السنين مسابح صغيرة بيضاء مترابطة فيما 
بينها غاية في الجمال، جولة حرة داخل المسابح المعدة تراث عالمي 

 ’Hiérapolis‘ من قبل اليونيسكو، ثم التوجه إلكتشاف المدينة القديمة

والمسبح الروماني الطبيعي.
غذاء في مطعم محلي على الطريق في إتجاه باموكالي.

 Pamukkale أو Spa Hôtel Colossae Thermal *5 التوجه إلى نزل
.Adempira Thermal Hôtel &SPA *5

توزيع الغرف بالنزل وأمسية حرة لإلستمتاع بمسابح وحمامات المياه 
الطبيعية بالنزل.

عشاء وسهرة حرة
  

• اليوم الخامس : باموكالي –‹ فتحية )195 كلم(
فطور الصباح، ومغادرة النزل باتجاه مدينة ‘Fathiye’، سنقوم خالل الرحلة 

بزيارة نهر ‘Dalyan’ بالقوارب الصغيرة لمشاهدة قبور الملوك األغارقة 
المبنية على شكل قصور بأعالي الجبال على امتداد 6 كلم من النهر، 
تليها زيارة أحد أجمل الشواطئ بالجهة، الشهيرة بأعشاش السالحف 

البحرية والتي تلعب دور مهما جدا في التوازن اإليكولوجي.
غداء بأحد المطاعم المطلة على البحر، ووقت حر للسباحة ثم متابعة 

الرحلة إلى مدينة فتحية باتجاه نزل Atapark Hôtel *4 المطل على بحيرة 
فتحية والواقع بوسط المدينة، توزيع الغرف.

عشاء بالنزل وسهرة حرة.

• اليوم السادس : رحلة بالمركب مع الغداء بفتحية

فطور الصباح بالنزل، اإلنطالق في رحلة بحرية إلى منطقة ألودونيز 
‘Oludeniz’ إلكتشاف جمال سواحل شاطئ الفراشات، وجزيرة سان 

نيكوالس الشهير بمياهها التركوازية.
عدة وقفات للسباحة والغداء على متن المركب مع تنشيط وموسيقى 

تركية وعالمية.
أثناء رحلة العودة، سيتسنى لكم اإلستمتاع بقيلولة على متن القارب 

أو أخذ حمام شمس واإلستمتاع بجمال المناظر الطبيعية المتتالية على 
طول الساحل.

عشاء بالنزل وسهرة حرة.

• اليوم السابع : رحلة الجرف مع الغذاء
فطور الصباح في النزل، تسليم الغرف واإلتجاه الى مدينة أنطاليا، 

سنتوقف خالل طريق العودة إلكتشاف منطقة  Saklıkent التي تسمى 
بالمدينة المخفية وجنة هللا على وجه األرض، ستكتشفون خالل هذه 

الرحلة نهر المياه العذبة الباردة والمتأتية من ذوبان ثلوج الجبال، كذلك 
تجربة المشي في أحد أعمق الجروف في العالم.

غذاء على ضفاف النهر ووقت حر لالستراحة، ثم مواصلة الرحلة بإتجاه 
مدينة أنطاليا.

المرور بأحد أهم مراكز التسوق المتخصصة في النسيج والجلود ثم 
التوجه الى النزل لتوزيع الغرف.

عشاء وسهرة حرة.

• اليوم الثامن : أنطاليا –‹ تونس
فطور الصباح بالنزل واإلنطالق نحو مطار أنطاليا والعودة إلى تونس على 

متن الخطوط التركية بإذن هللا.

شريط األحالم التركي 

طفل
من 6 إلى 12 

سنة
مع 2 بالغين
بدون سرير

طفل
من 2 إلى 6 

سنوات
مع 2 بالغين
بدون سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد( النزل

3190 دت 2690 دت 3390 دت 4590 دت 3490 دت
Ring Hôtel down Town *4 نزل

en Demi-pension
أنطاليا

3580 دت 2790 دت 3680 دت 5090 دت 3890 دت
Grand Ring Kemer *5 نزل

en All Inclusive
أنطاليا
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* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



القاهرة
شرم الشيخ

بداية من
3490دت

8 أيام / 7 ليالي

• السعر يشمل :
- تذكرة طيران تونس / القاهرة/ تونس على متن مصر للطيران.

- تذكرة طيران القاهرة / شرم الشيخ / القاهرة على مصر للطيران.
- إقامة 3 ليالي في القاهرة بنزل RAMSES HILTON *5 مع فطور الصباح.

- إقامة 4 ليالي في شرم الشيخ بنزل Domina Coral Bay Aquamarine *5 مع 
   فطور الصباح والغذاء والعشاء وجميع المشروبات الغير كحولية.

- رحلة لمدة يوم مع الغداء تشمل زيارة األهرامات وأبو الهول ومصانع الورق 
   والعطور الفرعونية، ومتحف الحضارات الجديد بالقاهرة.

- رحلة لمدة يوم تشمل زيارة خان الخليلي وسيدنا الحسين وأحد أكبر مراكز 
.City stars التسوق في الشرق األوسط   

- سهرة عشاء فنية بمركب سياحي *5 على النيل بالقاهرة.
- رحلة ليلية إلى )SOHO Square( بشرم الشيح التي تعد أحد أجمل المنتجعات 

    السياحية والترفيهية بالشرق األوسط.
- رحلة لمدة يوم على متن يخت سياحي من صنف 5★ إلى جزيرة تيران مع الغداء

- نقل بحافالت سياحية مكيفة.
- خدمات مرشد سياحي مختص طيلة فترة الرحلة.

• السعر ال يشمل :
- الطابع الجبائي للسفر و التأمين الصحي.

- معلوم التأشيرة 150د.
- رحلة الدراجات رباعية الدفع االختيارية.

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ القاهرة + سهرة عشاء
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل على متن مصر للطيران.
عند وصولكم يتم استقبالكم من طرف ممثل سفاري ونقلكم إلى 
نزل »Ramsis Hilton *5« الواقع على ضفاف النيل بوسط القاهرة 

توزيع الغرف.
مساءا: سهرة عشاء فنية على متن مركب 5* على النيل، لتذوق 
طعم الطبخ المصري والشرقي على أنغام الفن المصري األصيل 

وصحبة راقصة مع عرض التنورة.
يمكنكم إثر إنتهاء حفل العشاء، الصعود إلى سطح المركب 
لالستمتاع بمشاهدة مباني القاهرة المطلة على النيل من 

الجانبين الشرقي والغربي وجمال أضواء القاهرة ليال.

• اليوم الثاني : األهرامات + غداء + متحف الحضارات

تناول فطور الصباح بالنزل ثم التوجه لزيارة منطقة أهرامات الجيزة 
للتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة )الفرعونية( من 

خالل زيارة هرم )خوفو - خفرع - منكاورع( ثم معبد الوادي وتمثال 
أبو الهول يليها متابعة الرحلة للتعرف على الصناعات المصرية 

القديمة من خالل زيارة مصنع العطور القديمة – زيارة متحف 
البردي لمعرفة أسرار صناعة أقدم ورقة كتابة في التاريخ وإمكانية 

الرسم عليها بأسمائكم باللغة الهيروغليفية.
إثر الغداء )مدرج في البرنامج( نتابع الرحلة إلى متحف الحضارات الجديد 

لمشاهدة المومياء الفرعونية وثراء التاريخ المصري القديم.

• اليوم الثالث : القاهرة –‹ شرم الشيخ

تناول فطور الصباح بالنزل ثم االنطالق الي مطار القاهرة للسفر 
بالطائرة إلى شرم الشيخ. عند وصولكم يتم استقبالكم من 

 Domina Coral Bay« *5 طرف ممثل سفاري ونقلكم إلى نزل
Aquamarine« الذي تم بناؤه على مساحة تزيد عن 2 مليون متر 

مربع مع ساحل بحري يمتد علي 2 كم، يحتوي النزل علي 8 مسابح 

من الطراز العالمي الي جانب بحيرة مياه البحر، ويضم الفندق 11 
مطعًما وكازينو ومركًزا للعالج الطبيعي »Spa« وصالة سينما 

ومركز غطس وملهى ليلي وسوق يضم أكثر من 150 متجًرا.....
في المساء، رحلة ليلية الي »Soho Square« وهو مركز ترفيهي 

يحتوي على العديد من المالهي الليلية والمقاهي والمطاعم 
اإلستمتاع باألجواء اإلحتفاالت المصرية. 

• اليوم الرابع : رحلة بحرية على متن يخت 5*

 تناول فطور الصباح ثم اإلنطالق في رحلة بحرية على متن يخت 
من صنف 5* الى جزيرة تيران في البحر األحمر لإلستمتاع بالسباحة 

والغطس ومشاهده جمال الشعب المرجانية.
جميع أدوات الغطس الحر ‘Palmes – Tube & Masque’ متوفرة 
مجانا على متن اليخت )باستثناء الغطس المحترف باألكسيجين 

الذي يتعين خالصه على عين المكان(.
وجبة الغداء على اليخت ومتابعة الرحلة مع تنشيط على إيقاع 

الموسيقى المصرية والغربية.
عودة مع غروب الشمس الى النزل عشاء وسهرة حرة.

 
• اليوم الخامس :  رحلة بالدراجات رباعية الدفع )اختيارية(
فطور الصباح بالنزل ويوم حر للسباحة واإلستمتاع برفاهية النزل.

مساءا رحلة إختيارية بالدراجات الرباعية »Quad« إلى صحراء سيناء 
حيث ستكتشف الكثبان الرملية والتكوينات الصخرية الالمعة 

في شرم الشيخ وعديد المفاجآت مع البدو المقيمين في الخيام 
بالصحراء، فال تفّوت هذه الرحلة المثيرة.

• اليوم السادس : شرم الشيخ
فطور الصباح بالنزل ويوم حر للسباحة واإلستمتاع برفاهية النزل.

بعد العشاء نقترح زيارة مقهى الفرشى الرائع الواقعة في شرم 
الشخ مع إطاللة ساحرة على البحر األحمر، يتميز كافيه الفرشى بجو 

ودي وديكور فريد من نوعه في العالم.

• اليوم السابع : شرم الشيخ –‹ القاهرة
تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق إلى مطار شرم الشيخ في 

اتجاه القاهرة على متن مصر للطيران.
وصول إلى القاهرة وزياره خان الخليلي، المقهى التاريخي 

الفيشاوي، سيدنا الحسين، الجامع األزهر، القاهرة الفاطمية..، ثم 
التوجه لزيارة احد أكبر المراكز التجارية بالشرق االوسط »سيتى 

ستارز« ووقت حر للتسوق.

• اليوم الثامن : القاهرة –‹ تونس
فطور الصباح بالنزل، النقل إلى مطار القاهرة والعودة إلى تونس 

على متن مصر للطيران.

- من 30 جويلية إلى 06 أوت 2022

- من 06 إلى 13 أوت 2022

- من 13 إلى 20 أوت 2022

- من 20 إلى 27 أوت 2022

- من 27 إلى 03 سبتمبر 2022

- من 03 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2022

- من 10 إلى 17 سبتمبر 2022

- من 17 إلى 24 سبتمبر 2022

بين رفاهة البحر األحمر وتاريخ الفراعنة

طفل
أقل من 2 سنوات

مع 2 بالغين
بدون سرير

طفل
من 6 إلى 12 سنة

مع 2 بالغين
بدون سرير

طفل
من 2 إلى 6 

سنوات
مع 2 بالغين
بدون سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد(

420 دت 2990 دت 1590 دت 3450 دت 4290 دت 3490 دت
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* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



القاهرة
 أصوان - األقصر

الغردقة

بداية من
3980دت

10 أيام / 9 ليالي

• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس -القاهرة – تونس )خطوط مصر للطيران(

- تذكرة الطائرة القاهرة أسوان )خطوط مصر للطيران(
- اإلقامة 4 أيام / 3 ليالي بنزل Ramses Hilton *5 بالقاهرة مع فطور الصباح.

- اإلقامة 4 أيام / 3 ليالي بباخرة *Prinecess Sarrah 5 مع فطور الصباح 
   والغداء والعشاء. 

 ★★★★★ Royal Lagoons Resort and Aqua Park *5 اإلقامة 4 أيام / 3 ليالي بنزل -
   بمدينة الغردقة الساحلية الساحرة مع فطور الصباح والغداء والعشاء و 

   جميع المشروبات الغير كحولية.
- رحلة لمدة يوم تشمل زيارة األهرامات وأبو الهول ومصانع الورق والعطور 

   الفرعونية مع الغداء.
- سهرة عشاء فنية بمركب سياحي 5* على النيل بالقاهرة.

- زيارة معبد الكرنك ومعبد الملكة حتشبسوت وتمثال ممنون.
- زيارة وادي الملوك ومعبد األقصر.

- زيارة مدينتي كوم امبو وادفو.
- زيارة معبد حورس الفرعوني بالكاليس.

- زيارة السد العالي والمسلة الناقصة بالفلوكة. 
- النقل بحافالت سياحية مكيفة.
- خدمات مرشد سياحي مختص.

- مساعدة وخدمات بمطار تونس قرطاج.

• السعر ال يشمل :
- الطابع الجبائي للسفر و التأمين الصحي.

- معلوم التأشيرة 150د.
- الرحالت االختيارية.

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ القاهرة + سهرة عشاء
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة
عند وصولكم يتم استقبالكم من طرف ممثل سفاري ونقلكم إلى 
نزل »Ramsis Hilton *5« الواقع على ضفاف النيل بوسط القاهرة 

توزيع الغرف.
مساءا: سهرة عشاء فنية على متن مركب 5* على النيل، لتذوق 
طعم الطبخ المصري والشرقي على أنغام الفن المصري األصيل 

وصحبة راقصة مع عرض التنورة.
يمكنكم إثر إنتهاء حفل العشاء، الصعود إلى سطح المركب 
لالستمتاع بمشاهدة مباني القاهرة المطلة على النيل من 

الجانبين الشرقي والغربي وجمال أضواء القاهرة ليال.

• اليوم الثاني : األهرامات + غداء + متحف الحضارات
تناول فطور الصباح بالنزل ثم التوجه لزيارة منطقة أهرامات الجيزة 

للتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة )الفرعونية( من 
خالل زيارة هرم )خوفو - خفرع - منكاورع( ثم معبد الوادي وتمثال 

أبو الهول يليها متابعة الرحلة للتعرف على الصناعات المصرية 
القديمة من خالل زيارة مصنع العطور القديمة – زيارة متحف 

البردي لمعرفة أسرار صناعة أقدم ورقة كتابة في التاريخ وإمكانية 
الرسم علية بأسمائكم باللغة الهيروغليفية.

إثر الغداء )مدرج في البرنامج( نتابع الرحلة إلى متحف الحضارات الجديد 
لمشاهدة المومياء الفرعونية وثراء التاريخ المصري القديم.

• اليوم الثالث : القاهرة –‹ أسوان

تناول فطور الصباح بالنزل ثم االنطالق الى مطار القاهرة والسفر 
بالطائرة إلى مدينة أسوان الواقعة بجنوب مصر، الوصول واالنتقال 

إلى الباخرة Prinecess Sarrah *5 وتوزيع الغرف ثم االنطالق في 
رحلة الكتشاف مدينة اسوان وزيارة السد الكبير والمسلة غير 

المكتملة، والعودة في نهاية فترة ما بعد الظهر إلى المركب 
واالنطالق في اتجاه بلدة كوم أمبو.

عشاء وسهرة شرقية على متن المركب.
 

• اليوم الرابع : كوم أمبو

تناول فطور الصباح، ومغادرة المركب إلى كوم أمبو لزيارة المعابد 
الفرعونية ثم العودة إلى المركب للغداء واالتجاه الى مدينة ادفو.

عشاء وسهرة شرقية على متن المركب.

 • اليوم الخامس : األقصر

تناول فطور الصباح ومغادرة المركب لزيارة مدينة األقصر ومعبد 
الكرنك ...

ثم العودة إلى للعشاء وقضاء آخر ليلة على متن المركب.

• اليوم السادس : األقصر –‹ الغردقة
تناول فطور الصباح بالمركب، تسليم الغرف واالنطالق باتجاه مدينة 

الغردقة الساحلية المطلة على البحر األحمر، الوصول إلى نزل 
Royal Lagoons Resort and Aqua Park *5 توزيع الغرف.

أمسية حرة وعشاء بالنزل.

• اليوم السابع : الغردقة

تناول فطور الصباح بالنزل.
يوم حر: عديد األنشطة المتوفرة على عين المكان: السباحة في 

البحر أو في مسابح الفندق، االنطالق في رحالت غوص، رحالت 
السفاري، صيد األسماك، والرحالت البحرية، إلخ.

أمسية حرة وعشاء في النزل.

• اليوم الثامن : الغردقة
تناول فطور الصباح بالنزل.

يوم حر: عديد األنشطة المتوفرة على عين المكان: السباحة في 
البحر أو في مسابح الفندق، االنطالق في رحالت غوص، رحالت 

السفاري، صيد األسماك، والرحالت البحرية، إلخ.
أمسية حرة وعشاء في النزل.

• اليوم التاسع : الغردقة –‹ القاهرة
تناول فطور الصباح، تسليم الغرف واالنطالق في اتجاه القاهرة 

بالحافلة، عديد الوقفات لالستمتاع بجمال الساحل الشرقي المطل 
على البحر األحمر.

وصول إلى القاهرة وزياره خان الخليلي: المقهى التاريخي الفيشاوي، 
سيدنا الحسين، الجامع األزهر، القاهرة الفاطمية..، ثم التوجه لزيارة 

احد اكبر المراكز التجارية بالشرق االوسط »سيتى ستارز«.
التوجه إلى نزل Ramsis Hilton *5 لتوزيع الغرف.

• اليوم العاشر : القاهرة –‹ تونس
فطور الصباح بالنزل، النقل إلى مطار القاهرة والعودة إلى تونس 

على متن مصر للطيران.

- من 08 إلى 17 أوت 2022

- من 22 إلى 31 أوت 2022

- من 05 إلى 14 سبتمبر 2022

رحلة بين تاريخ الفراعنة، جمال النيل 
وشواطئ البحر األحمر

رضيع
أقل من 2 

سنوات
مع 2 بالغين
بدون سرير

طفل
من 6 إلى 12 

سنة
مع 2 بالغين
بدون سرير

طفل
من 2 إلى 6 

سنوات
مع 2 بالغين
بدون سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد(

3960 دت 1690 دت 2690 دت 380 دت 4990 دت 3980 دت Promo
4160 دت 1890 دت 2890 دت 380 دت 5190 دت 4180 دت السعر العادي
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* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



بداية من
2990دت

7 أيام / 6 ليالي

• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس - الدار البيضاء - تونس على رحلة الخطوط التونسية

 BarceloAnfa Casablanca *4 اإلقامة لمدة ليلتين في الدار البيضاء في نزل -
★★★مع فطور الصباح.

- اإلقامة 4 لياٍل في مراكش في نزل األندلس *4 أو Dellarosa *4 مع فطور 
   الصباح والعشاء.

- رحلة الكتشاف مدينة الدار البيضاء: حي الحبوس المدينة القديمة جامع 
   حسن الثاني ...

- رحلة الكتشاف مدينة مراكش : الكتبية، قصر الباهية، حديقة منيرة، 
   المدينة القديمة.

- رحلة الكتشاف قرية أريكا أعجوبة األطلس الكبير.
- النقل بالحافالت السياحية المكيفة.

- خدمات مرشد محترف يتحدث الفرنسية طوال فترة اإلقامة.

• السعر ال يشمل :
- التأمين الصحي والمصاريف الشخصية.

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ الدار البيضاء
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة ثم الصعود 
إلى الطائرة في اتجاه الدار البيضاء على متن الخطوط التونسية، 

 Barcelo Anfa Casablanca الوصول، االستقبال والنقل إلى فندق
4* وتوزيع الغرف.

االنطالق في رحلة الكتشاف مدينة الدار البيضاء: ساحة الجامعة 
العربية، حي الحبوس، المدينة القديمة، كورنيش عين ذياب وجامع 
حسن الثاني نختتم الرحلة بوقت حر استراحة للغداء والتسوق في 

.Morocco Mall

• اليوم الثاني : الدار البيضاء –‹ مراكش
تناول فطور الصباح في النزل واالنطالق في رحلة الكتشاف »لؤلؤة 

الجنوب« مدينة مراكش الحمراء التي تعد من الوجهات السياحية 
األكثر جذبا في العالم.

الوصول إلى الفندق وتوزيع الغرف واإلقامة في فندق األندلس *4 
أو Dellarosa *4 مع فطور الصباح والعشاء.

عشاء بالنزل وسهرة حرة.

• اليوم الثالث : رحلة الكتشاف مدينة مراكش

تناول فطور الصباح في النزل واالنطالق في رحلة الكتشاف مراكش 
التي تأسست في القرن الحادي عشر بداية بزيارة الكتبية، قصر 

الباهية، حديقة المنارة، المدينة العتيقة لنختتم رحلتنا بالتوقف 
عند ساحة جامع الفناء التي تشتهر بمطاعمها والعارضين فيها 

من كل األنواع بالقردة والثعابين.... .
عشاء بالنزل وسهرة حرة.

• اليوم الرابع : رحلة الكتشاف مدينة أريكا

تناول فطور الصباح في النزل واالنطالق في رحلة إلى وادي أوريكا، 
الذي يقع تحت ثاني أعلى قمة في إفريقيا ‘أوكايمدن’، تعتبر 

منطقة أوريكا أحد أجمل المناطق الطبيعية بالجنوب المغربي 
التي تتميز قبل كل شيء ببيئة خضراء وقرى تقليدية متناثرة على 

امتداد النهر الذي يمر وسط الجبال.
يمكنكم خالل هذه الرحلة االستمتاع بالسباحة في الشالالت وتناول 

وجبة الغداء على ضفاف النهر بأحد المطاعم العديدة المتخصصة 
في األكالت المغربية التقليدية.

عشاء بالنزل وسهرة حرة.
 • اليوم الخامس :  مراكش

تناول فطور الصباح في النزل ويوم حر بمراكش.
عديد االقتراحات متوفرة على عين المكان على غرار األسواق 

 »La plage Rouge« الشهيرة لمحبي التسوق أو »نيكي بيتش« أو
للذين يرغبون في حمام شمس واالسترخاء على ضفاف أحد أكبر 

وأجمل المسابح بالجهة.
نقترح أيًضا »قصر جاد محل« : يقع هذا المكان االحتفالي في حي 
هيفيرينادج الراقي وهو اآلن جزء من الدائرة المرموقة للعناوين 

األساسية في مراكش. دعوة حقيقية للسفر تمتزج في بيئة ساحرة 
وراقية.

مكان آخر ال ينبغي تفويته في مراكش »فويغو التينو«، مطعم 
استعراضي يتميز بأجواء التينية وعرض رائع ومحترف.

• اليوم السادس : مراكش –‹ الدار البيضاء

تناول فطور الصباح بالنزل، تسليم الغرف، والمغادرة إلى الدار 
.Barcelo Anfa Casablanca *4 البيضاء، الوصول وتوزيع الغرف بـ

 أمسية حرة بالدار البيضاء.

• اليوم السابع : الدار البيضاء –‹ تونس
تناول فطور الصباح بالنزل تسليم الغرف المغادرة إلى المطار وفًقا 

لتوقيت رحلتك، والصعود إلى الطائرة والعودة إلى تونس على متن 
رحلة الخطوط التونسية.

- من 9 إلى 15 أوت 2022

- من 16 إلى 22 أوت 2022

- من 23 إلى 29 أوت 2022

طفل
من 4+ إلى 12- سنة

مع 2 بالغين
مع سرير

طفل
من 2+ إلى 4- سنوات

مع 2 بالغين
مع سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد(

 2990 دت 3680 دت 2890 دت 1190 دت 2180 دت

1415

* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.

 جمال المعمار المغربي وأسرار
المدينة الحمراء

 الدار البيضاء
مراكش



 الدار البيضاء
  طنجة - شفشاون

فاس
بداية من

2990دت
7 أيام / 6 ليالي

أسرار المغرب المقدسة

• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس - الدار البيضاء - تونس على رحلة الخطوط التونسية

 Hôtel Barcelo Anfa Casablanca اإلقامة لمدة ليلتين في الدار البيضاء في -
   4* مع فطور الصباح.

- اإلقامة ليلة واحدة بطنجة بنزل Kenzi Solazur *4 مع فطور الصباح والعشاء.
- اإلقامة لمدة ليلتين في شفشاون في نزل Parador *4 مع فطور الصباح 

والعشاء )عشاء خارج النزل بمطاعم سياحية تقليدية(.
- اإلقامة ليلة واحدة في فاس في نزل Les Merinides *5 مع فطور الصباح 

   والعشاء.
- رحلة في مدينة الدار البيضاء لزيارة حي الحبوس، المدينة القديمة، جامع 

   حسن الثاني ...
- رحلة في مدينة طنجة الكتشاف كاب سبارتل، مغارة هرقل، جبل طارق...

- رحلة في مدينة شفشاون الكتشاف المدينة القديمة، ساحة المدينة، وعديد 
   المعالم السياحية.

- رحلة في مدينة شفشاون الكتشاف المسابح الطبيعية أكشور والشالالت.
- رحلة في مدينة فاس الكتشاف باب بوجلود، مدرسة بو عنانية ، الزاوية ، 

   موالي إدري...
- النقل بالحافالت السياحية المكيفة.

- خدمات مرشد سياحي محترف طوال فترة الرحلة.

• السعر ال يشمل :
- التأمين الصحي والمصاريف الشخصية.

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ الدار البيضاء
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة ثم الصعود 
إلى الطائرة في اتجاه الدار البيضاء على متن الخطوط التونسية، 

 Barcelo Anfa Casablanca 4 الوصول، االستقبال والنقل إلى فندق
وتوزيع الغرف.

االنطالق في رحلة الكتشاف مدينة الدار البيضاء: ساحة الجامعة 
العربية، حي الحبوس، المدينة القديمة، كورنيش عين ذياب وجامع 

.Morocco Mall حسن الثاني نختتم الرحلة بوقت حر في

• اليوم الثاني : الدار البيضاء –‹ طنجة

تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق في اتجاه طنجة، الوصول إلى 
نزل Kenzi Solazur *4 وتوزيع الغرف.

 Tangier Cap االنطالق في رحلة الكتشاف مدينة طنجة بداية بزيارة
Spart El حيث يلتقي المحيط األطلسي بالبحر األبيض المتوسط، ثم 

مغارات هيركول و’Grand Socco ‘، توقف لشرب فنجان شاي مغربي 
على الطراز اليوسفي في مقهى هافا الشهير الذي تأسس سنة 

1929 والمطل على جبل طارق، فرصة لالستراحة والتقاط صور 
تذكارية في واحدة من أجمل إطالالت على البحر االبيض المتوسط.

عشاء بالنزل وسهرة حرة.

• اليوم الثالث : طنجة –‹ شفشاون

تناول فطور الصباح بالنزل، تسليم الغرف واالنطالق إلى مدينة 
.Parador *4 شفشاون واإلقامة في نزل

رحلة الكتشاف المدينة القديمة المشهورة بلونها األزرق الناصع 
وبالطراز المعماري العربي األندلسي من خالل زيارة األسواق 

القديمة، ساحة المدينة، حمام ساحة يوتا وغيرها من المعالم 
السياحية لمدينة شفشاون.

عشاء في مطعم سياحي تقليدي لتذوق خيرات المطبخ المغربي 
على الطريقة التقليدية.

• اليوم الرابع : شفشاون

تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة الكتشاف منطقة 
 Akchour أكشور التي تبعد 30 كم عن شفشاون، تحظى منطقة
بشهرة كبيرة بين السياح األجانب بسبب جمال المناظر الطبيعية 

المتمثلة في حمامات سباحة طبيعية وشالالت، حيث يمكننا 
السباحة واالستمتاع بسحر المكان.

عشاء وسهرة في الفندق.

 • اليوم الخامس :  شفشاون –‹ فاس

تناول فطور الصباح بالنزل والمغادرة في اتجاه مدينة فاس الستالم 
.Les Merinides 5 الغرف بنزل

االنطالق الكتشاف أقدم مدن الحضارة المغربية، زيارة المدينة 
المنورة )مصنفة تراث عالمي من قبل اليونسكو(، جامع القرويين 
)الجامعة األقدم بالعالم(، باب بوجلود )مدخل المدينة(، مدرسة بو 

عنانية، الزاوية موالي ادريس ..
عشاء بالنزل وسهرة حرة.

• اليوم السادس : فاس –‹ الدار البيضاء
تناول فطور الصباح، تسليم الغرف والعودة إلى الدار البيضاء، 

الوصول إلى نزل Barcelo Anfa Casablanca 4 ★★★★ تسليم الغرف 
وأمسية حرة للتسوق أو التجوال في شوارع الدار البيضاء وعين 

ذياب.
• اليوم السابع : الدار البيضاء –‹ تونس

تناول فطور الصباح بالنزل والتوجه إلى المطار والعودة إلى تونس 
على متن رحلة الخطوط التونسية.

- من 9 إلى 15 أوت 2022

- من 16 إلى 22 أوت 2022

- من 23 إلى 29 أوت 2022

طفل
من +6 إلى 12- سنوات

مع 2 بالغين
مع سرير

طفل
من +2 إلى 6- سنوات

مع 2 بالغين
مع سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد(

 2990 دت 3680 دت 2890 دت 1190 دت 2180 دت

+7رحالت
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* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



دبي
أبو ظبي

بداية من
2980دت

8 أيام / 7 ليالي

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ دبي 
إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري لمساعدتكم في 

إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة ثم الصعود على متن الطائرة 
باتجاه دبي عن متن طيران اإلمارات.

 Avani Deira Dubai Hotel *5 إستقبال بمطار دبي، نقل إلى نزل
توزيع الغرف.

• اليوم الثاني : رحلة الكتشاف إمارة دبي

تناول فطور الصباح بالنزل والتوجه في رحلة لمدة يوم إلكتشاف مدينة 
دبي الساحرة : زيارة شارع الشيخ زايد، برج العرب، جزيرة النخلة، نزل 

أطلنتيس، برج خليفة )الذي يعد أعلى قمة في العالم(، سوق الذهب، 
سوق التوابل، متحف دبي .....

ستكتشفون خالل هذه الرحلة جمال وفخامة مدينة دبي بجانبيها 
القديم والجديد التي أبهرت العالم وال تزال تثير الجدل كأحد أجمل 

الوجهات السياحية في العالم.

• اليوم الثالث : رحلة الكتشاف إمارة ابوظبي
تناول فطور الصباح والتوجه في رحلة لمدة يوم إلكتشاف مدينة أبو 

ظبي، المدينة الرائدة في التطور والتمسك بتقاليد والجذور في نفس 
الوقت: زيارة كورنيش أبو ظبي، جامع الشيخ زايد، مركز المارينا التجاري، 

متحف ومدينة ألعاب فراري )تذاكر الدخول غير مدرجة في البرنامج(.

• اليوم الرابع : مدينة األلعاب المائية بالجميرة.

تناول فطور الصباح بالنزل، واإلنطالق في مغامرة لمدة يوم إلى أحد 
أجمل مدن األلعاب المائية في العالم ‘‘Wild Wadi Water Park’’ )تذاكر 

الدخول مدرجة بالبرنامج(
سواء كنت مع العائلة أو صحبة زوجتك او أصدقاؤك، ستكون تجربة قضاء 

يوم في هذه المدينة المائية، تجربة فريدة من نوعها، حيث سيتسنى 
لك االستمتاع بعديد المسابح واأللعاب المائية التي يتجاوز عددها 

الثالثون.

• اليوم الخامس :  سهرة مركب )اختيارية(
تناول فطور الصباح بالنزل، ويوم حر للتسوق أو لإلستمتاع بفخامة 

.’Avani‘ الخمس نجوم بدبي بنزل
مساءا إمكانية المشاركة في سهرة عشاء راقية على متن يخت 

بمرسى ‘مارينا دبي’ الذي يعد أحد أجمل مراسي اليخوت في العالم.
سهرة عشاء راقية ستتذوقون فيها تشكيلة من مختارات المطابخ 

العالمية واألسياوية والهندية والشرقية على أنغام موسيقى وتنشيط 
لكل األذواق مع االستمتاع بالمنظر الخالب ألضواء دبي ليال.

• اليوم السادس : دبي

تناول فطور الصباح بالنزل، ويوم حر للتسوق او إلكتشاف مجموعة من 
معالم دبي على غرار ‘‘Fram Dubai’’ الذي يجسد تاريخ ومستقبل دبي 
او متحف المستقبل الذي تم تدشينه مؤخرا والذي تم تصنيفه كإعجاز 

معماري وكأجمل مبنى في العالم.

• اليوم السابع : سهرة عشاء بدوية )اختيارية(

تناول فطور الصباح بالنزل ويوم حر للتسوق وإلكتشاف أجمل مراكز 
التسوق بالعالم على غرار مركز اإلمارات للتسوق ‘‘Emirates Mall’’ الذي 

يتضمن محطة تزلج فريدة من نوعها، يمكنكم القيام فيها بالرياضات 
الشتوية في درجة حرارة تحت الصفر.

مساءا، يمكنكم المشاركة في سهرة عشاء بدوية من ألف ليلة 
وليلة بالسيارات الرباعية إلى داخل صحراء دبي حيث تلتحقون بأحد أكبر 

المخيمات لحضور فعاليات الطبخ الشرقي من مشاوي وإعداد للخبز 
إلى جانب إمكانية النقش على االيدي بالحناء والحرقوس وغيره من 

أنواع التزين التقليدية الشرقية والعربية تحت وقع األغاني وأنغام اآلالت 
الموسيقية والرقص العربي والشرقي.

• اليوم الثامن : دبي –‹ تونس
تناول فطور الصباح بالنزل والتوجه نحو مطار دبي والعودة إلى تونس 

على متن طيران اإلمارات.

- من 07 إلى 14 أوت 2022

- من 21 إلى 28 أوت 2022

أسبوع بين الفخامة و الترفيه

+3رحالت

طفل
من 6 إلى 12 سنة

مع 2 بالغين
بدون سرير

طفل
من 2 إلى 6 سنوات

مع 2 بالغين
بدون سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد(

2290 دت 1780 دت 2980 دت 3680 دت 2980 دت

• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس / دبي / تونس على متن طيران اإلمارات

- اإلقامة مدة 8 ايام / 7 ليالي بنزل Avani Deira Dubai Hotel *5 مع فطور الصباح.
- رحلة لمدة يوم بدبي تشمل : زيارة برج العرب، برج خليفة، أطلنتس، دبي 

   مول، سوق الجميرة، شارع الشيخ زايد.....
- رحلة لمدة يوم إلى أبو ظبي تشمل : زيارة جامع الشيخ زايد، مارينا مول، 

   متحف أبو ظبي، مدينة ألعاب فراري....
- رحلة لمدة يوم مع تذكرة دخول حديقة ‘Wild Wadi Water Park’ أحد أجمل 

   مدن األلعاب المائية بالعالم.
- خدمات مرشد سياحي مختص يتكلم العربية والفرنسية.

- النقل بحافالت سياحية مكيفة.
• السعر ال يشمل :

- الطابع الجبائي للسفر، التأمين الصحي ومعاليم التأشيرة : 270 دت
- سهرة عشاء على متن مركب بميناء دبي : 60 دوالر

 : 4x4 55 دوالر- رحلة سفاري

1819

* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



• اليوم األول : تونس –‹ دبي
 استقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري لمساعدتكم 

في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة والتوجه إلى جاكارتا عبر 
دبي على متن طيران اإلمارات.

• اليوم الثاني : دبي –‹ جاكرتا

 Santika الوصول إلى مطار جاكرتا الدولي واالنتقال إلى النزل
.»Supérieur Room« توزيع الغرف  Première Slipi Jakarta *4

عشاء في النزل وأمسية حرة الستراحة.

• اليوم الثالث : جاكرتا –‹ بالي

تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة الكتشاف عاصمة 
إندونيسيا »جاكرتا: النصب التذكاري الوطني، القصر الرئاسي، ساحة 

فتح هللا اللتقاط الصور واكتشاف المدينة العتيقة.
 Bali وقت حر للغداء ثم التوجه إلى مطار جاكرتا للسفر إلى جزيرة

.Link air عبر طيران
 Sthalaa Tribute وتوزيع الغرف بنزل Bali الوصول إلى جزيرة

.Portfolio Ubud Bali *5
عشاء بالنزل وسهرة حرة.

 Ubud اليوم الرابع : سهرة عشاء بـ • 

 Ubudتناول فطور الصباح بالنزل وصباح حر لالستراحة واالستمتاع بسحر
وبخدمات النزل الراقية من مسابح ومراكز تدليك وتجميل ..

االنطالق بعد الظهر في رحلة إلى وسط Ubud لحضور عرض الرقص 
التقليدي بالمسرح المحلي، يليه عشاء في مطعم سياحي مع أجواء 

وخدمات على الطريقة التقليدية اآلسيوية.

• اليوم الخامس : رحلة صباحية بدون غداء

تناول فطور الصباح بالنزل ثم المغادرة لرحلة استكشافية إلى 
حقول األرز في تيجاالالنج ، واكتشاف Kintamaniou الشهيرة، 

يمكنك تصور سحر الطبيعة، وإطاللة البركان مع انعكاس ضوء 
بحيرة باتور، ووقت حر لتناول الغداء.

مواصلة الرحلة إلى تامباكسيرنج ومنبع المياه المقدسة .
ثم زيارة وسط أوبود و سوق الفن التقليدي وقصر أوبود ...

عودة للنزل عشاء وليلة حرة.

جاكارتا
بالي - دبي

بداية من
7990دت

14 أيام / 12 ليلة

• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس جاكرتا على متن طيران اإلمارات.

- تذكرة الطائرة جاكرتا بالي على متن طيران لينك.

- تذكرة الطائرة بالي جاكرتا على متن طيران لينك.
- تذكرة الطائرة جاكرتا دبي على متن طيران اإلمارات.
- تذكرة الطائرة دبي تونس على متن طيران اإلمارات.

 ”Deluxe Room“ 4* في نزل سانتيكا بريمير سليبي Jakarta اإلقامة ليلة في -
   مع فطور الصباح والعشاء.

“ Sthala a Tribute Portfolio *5في نزل Ubud اإلقامة لمدة 3 ليالي في -
   مع فطور الصباح والعشاء.

- اإلقامة لمدة 5 ليالي في Kuta بنزل The Vira Bali Hotel* 4 مع فطور الصباح.
- اإلقامة ليلتين في دبي في بنزل Avani Deira Dubai Hotel 5 مع فطور الصباح.

- رحلة الكتشاف في مدينة جاكرتا: القصر الرئاسي، ساحة فتح هللا ...
- سهرة عشاء مع مهرجان رقص وموسيقى محلية في بالي Ubud »الرقص التقليدي«

- رحلة الكتشاف مركز Ubud وتامباكسيرينغ حقول األرز في تيجاالالنج 
   وكينتاماني الشهيرة.

- رحلة صباحية الكتشاف شالالت Bali وزيارة مرتفعات بيدوغول وبركان ومعابد 
   بيدوغول مع الغداء.

- رحلة لمشاهدة أجمل غروب شمس في بالي مع كوكتيل من الغالل االستوائية.
- حضور عرض »Kechak« الرائع مع عشرات الراقصين التقليديين الموسيقيين.
- عشاء خاص متكون من األسماك الطازجة وغالل البحر في قرية جيمباران للصيد.

- رحلة الكتشاف مدينة دبي: شارع الشيخ زايد، برج العرب، جزيرة النخلة، نزل 
   أتالنتس، وبرج خليفة…

- النقل بحافالت سياحية مكيفة بكل من اندونيسيا ودبي.
- خدمات مرشدين سياحيين محترفين يتكلمون الفرنسية / العربية.

• السعر ال يشمل :
- الطابع الجبائي للسفر

- تأمين السفر.
-  تأشيرة الدخول إلى اندونيسيا : جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر 

   على األقل + رسوم التأشيرة 35 دوالًرا عند الوصول.
- رسوم التأشيرة الدخول إلى إمارة دبي : 30 دينار.

تواريخ
السفر 

- من 8 إلى 21 أوت 2022

رحلة السحر والجمال الخالد

+7رحالت

طفل
من +2 إلى 12- 

سنوات
مع 2 بالغين

مع سرير

طفل
من +2 إلى 12- 

سنوات
مع 2 بالغين
بدون سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد(

6390 دت 7290 دت 7790 دت 9390 دت 7990 دت
Tarif en Promotion

)Valable pour un nombre de 
sièges bien précis(

6690 دت 7590 دت 8090 دت 9690 دت 8290 دت Tarif Normale
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 Ubud - kuta : اليوم السادس •

تناول فطور الصباح بالنزل ثم المغادرة إلى مدينة كوتا الساحلية، 
سنتوقف خالل الرحلة عند قرية سيلوك آند ماس الكتشاف الحرف 

اليدوية بالينيس وصناعة الجلد التقليدي .
 The Vira Bali Hotel *4 وتوزيع الغرف بنزل Kuta الوصول إلى مدينة

★
Kuta : اليوم السابع •

تناول فطور الصباح بالنزل، يوم حر للراحة واالسترخاء.
نقترح عليكم إمكانية زيارة Waterbom أكبر متنزه مائي حيوي في 

Bali يتضمن أكبر األلعاب واألفعوانات المائية لجميع األعمار إلى 
جانب مجموعة من المطاعم والمقاهي ....

• اليوم الثامن : شالالت بالي مع الغداء

تناول فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة إلى شمال الجزيرة 
الكتشاف شالالت Bali، ثم زيارة Bedugul Highland، لالستمتاع 

بجمال الطبيعة الفريدة من نوعها المتمثلة في معبد وسط بحيرة 
مطلة على البركان.

غداء خالل الرحلة )مدرج بالرحلة( واالستمرار الكتشاف معبد تاناه 
لوت الشهير.

Kuta : اليوم التاسع •
تناول فطور الصباح بالفندق، يوم حر للراحة واالسترخاء.

ويوم حر لالستمتاع بالبحر وبمرافق النزل الراقية من مركز تدليك 
وعالج طبيعي ومسابح وحدائق.

• اليوم العاشر : عرض Kechak Diner والرقص
تناول فطور الصباح بالنزل.

االنطالق بعد الظهر إلى Uluwatu لمشاهدة أجمل غروب شمس 
في بالي مع كوكتيالت من الغالل االستوائية، لحظات سحرية، 

يليها عرض Kechak مع عشرات الراقصين المحلييين في مهرجان 
موسيقي ورقص تقليدي.

مواصلة الرحلة لمنطقة جيمباران لزيارة قرية صيادي السمك 
لتناول عشاء خاص من المأكوالت البحرية وخيرات المحيط الهندي 

من ثمار البحر.

• اليوم الحادي عشر : بالي –‹ جاكرتا –‹ دبي
تناول فطور الصباح في الفندق وتسليم مفاتيح الغرف ثم المغادرة إلى 

مطار بالي للعودة إلى Jakarta عبر City Link Air، تغيير من المطار المحلي 
إلى المطار الدولي والتوجه إلى دبي عبر طيران اإلمارات.

استقبال بمطار دبي، نقل إلى نزل Avani Deira Dubai Hotel *5 توزيع الغرف

• اليوم الثاني عشر : دبي
تناول فطور الصباح بالنزل والتوجه في رحلة لمدة يوم الكتشاف 

مدينة دبي الساحرة: زيارة شارع الشيخ زايد، برج العرب، جزيرة النخلة، 
نزل أطلنتيس، برج خليفة )الذي يعد أعلى قمة في العالم(، سوق 

الذهب، سوق التوابل، متحف دبي .....
ستكتشفون خالل هذه الرحلة جمال وفخامة مدينة دبي بجانبيها 
القديم والجديد التي أبهرت العالم وال تزال تثير الجدل كأحد أجمل 

الوجهات السياحية في العالم.

• اليوم الرابع عشر : دبي –‹ تونس
تناول فطور الصباح بالنزل والتوجه نحو مطار دبي والعودة إلى 

تونس على متن طيران اإلمارات.
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• السعر يشمل :
- تذكرة الطائرة تونس – زنجبار – تونس عبر الخطوط اإلماراتية. 

.Ultra all in Paradise Beach Resort *4 7 ليالي بجزيرة زنجبار بنزل -
-  سفاري بلو رحلة بالمركب الكتشاف الخليج مع وجبة الغداء من المأكوالت البحرية. 
- رحلة بحرية ألحد أجمل جزر العالم Nakkupenda مع وجبة الغداء من المأكوالت البحرية
- رحلة بحرية إلى جزيرة Mnemba واحدة من أجمل جزر العالم المجاورة لجزيرة 

   بيل جيتس الخاصة مع وجبة غداء من المأكوالت البحرية.
- زيارة المحمية الطبيعية والبيئية Kendwa Turtle Aquarium مع تذاكر 

   الدخول مع إمكانية السباحة مع السالحف البحرية.
- رحلة لمزرعة البهارات

- رحلة إلى ستون تاون عاصمة زنجبار »مدينة الحجارة«، سوق العبيد القديم، 
   قصر السالطين….

- النقل بحافالت سياحية مكيفة.
- خدمات مرشد سياحي مختص يتحدث الفرنسية.

Pack SAFARI : 1980 TND (Safari Tanzanie)★★
- تذكرة طيران زنجبار / سيلوس / زنجبار

- اإلقامة لمدة 3 أيام / ليلتين في Lodge أفريكا سفاري سيلوس في إقامة 
   كاملة في سيلوس.

- رحلة مع وجبة الغداء بسيارات 4X4 إلى أكبر محمية حيوانات في العالم 
   لمشاهدة موسم الهجرة تشاهدون فيها األسود والفيلة والزرافات والبوفالو
   وتيمون وبومبا ...... وكل حيوانات الغابة على بعد أمتار في حالتها الطبيعية.

- رحلة على االقدام مع رجال الغابة Bush Mans لعيش مغامرة األدغال على 
   المباشر، مغامرة من مغامرات ناشيونال جيوغرافي في انتظاركم.

- رحلة بالقارب السريع أثناء غروب الشمس على نهر Rifuji البري لرصد 
   التماسيح وأفراس النهر والعديد من الحيوانات النادرة.

• السعر ال يشمل :
- الطابع الجبائي للسفر

- التأمين الصحي .
- تحليل كوفيد 19 قبل السفر .

- معلوم التأشيرة : 50 دوالرا
مالحظة : التأشيرة يتم تسليمها عند الوصول وتتطلب جواز سفر ساري 

المفعول لمدة 6 أشهر على األقل.

تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ زنجبار
يتم إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة ثم الصعود 
إلى الطائرة في اتجاه جزيرة زنجبار عبر دبي على متن طيران 

اإلمارات.

• اليوم الثاني : زنجبار

الوصول باكرا إلى مطار زنجبار إتمام إجراءات التأشيرة عند الوصول، 
 Paradise Beach االستقبال من قبل ممثل سافري واالتجاه إلى نزل

 Suite Room توزيع الغرف بداية من الساعة 12 ظهرا ،Ressort *4
.Ultra All-in واإلقامة بنظام

ويوم حر لالستراحة واالسترخاء واالستمتاع بمرافق النزل من مسابح 
ومركز تدليك و’Spa’ ومجموعة من المقاهي المتنوعة المطلة 

على المسابح والحدائق والبحر.

Safari Blue : اليوم الثالث •

فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة بالقوارب إلى سواحل تنزانيا 
 »Fumba« رحلة بحرية تبدأ بقرية الصيد ،»Safari Blue« الواسعة

التي تقع على الشاطئ الجنوبي الغربي لجزيرة زنجبار، تتضمن 
الرحلة وقفات للسباحة في أحد أجمل البحار لمشاهدة الشعب 

المرجانية متعددة األلوان وتشكيلة من األسماك اإلستوائية النادرة 
.- »Palmes, Tube & Masque« أدوات الغوص الحر متوفرة –

يتخلل الرحلة وقت لالستراحة والغداء على البحر بوفي مفتوح: 
ثمار البحر الطازجة مثل النجوستين والقريدس والحبار واألخطبوط 

والسمك...
العودة في نهاية اليوم للنزل، عشاء وسهرة رقص مع قبيلة 

الماساي. 
يمكنكم زيارة قرية Puje لمحبي السهرات الليلية والموسيقى 

والرقص اإلفريقي.

• اليوم الرابع : رحلة ناكوباندا مع الغداء 

فطور الصباح بالنزل واالنطالق في رحلة نحو ركن من جنة هللا على 
األرض المتمثل في شريط ساحلي من الرمال البيضاء الممتدة وسط 

.Nakkuependa المياه الصافية التركوازية بجزيرة
زيارة جزيرة Prison Island التي كانت تستعمل سجنا وسوقا لعرض 
وبيع العبيد، والتي أصبحت حاليا محمية طبيعية تسكنها السالحف 

األرضية الضخمة والتي يصل سنها إلى أكثر من 200 عام ويصل 
طولها إلى مترين.

يتخلل الرحلة عديد الوقفات للسباحة واالستجمام إلى جانب حفل شواء 
من السمك وثمار البحر الطازجة )القريدس والحبار واالخطبوط ...(.

العودة في نهاية اليوم للنزل، عشاء وسهرة رقص مع قبيلة 
الماساي.

 ’Full moon party‘ إمكانية الخروج ليال لحضور حفل اكتمال القمر
أو حفل ليلة الجمعة ‘Friday party’ الذي يتم تنظيمه في شاطئ » 

.»Kendwa rocks

• اليوم الخامس : زنجبار –‹ سيلوس

المغادرة في الصباح الباكر إلى مطار زنجبار المحلي والصعود إلى 
الطائرة في اتجاه محمية سيلوس بتنزانيا التي تعد أكبر محمية 
في إفريقيا وفي العالم باعتبارها تغطي أكثر من 50 ألف كلم2.

نزول الطائرة في المحمية )وسط الغابة( والتوجه مباشرة إلى 
النزل«Africa Safari Selous«، توزيع الغرف وفطور الصباح ثم 

  Bush Mans االنطالق في مغامرة على األقدام مع رجال الغابة
لخوض تجربة فريدة في قلب األدغال على غرار مغامرات ناشيونال 

جيوغرافي تشاهدون فيها الحيوانات مباشرة على بضعة أمتار 
وتكتشفون طريقة عيش القبائل داخل األدغال.  

العودة إلى Lodge للغداء واالستراحة واالنطالق في المساء في 
رحلة سفاري بالقارب على نهر روفيجي الذي يمتد 600 كلم من 

غرب إلى شرق تنزانيا قبل أن يصب في المحيط الهندي.
تجربة فريدة ال ُتنسى الكتشاف جمال الطبيعة اإلفريقية البرية 

ومراقبة العديد من أنواع الحيوانات في الطبيعة على غرار 
التماسيح وفرس النهر...، ثم إنهاء الرحلة بحضور غروب الشمس 

على أحد الجزر الصغيرة وسط النهر.

طفل
من 2 إلى 12 

سنة
مع 2 بالغين

مع سرير

طفل
من 12 إلى 17 

سنة
مع 2 بالغين

مع سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد( النزل

Paradise Beach Resort 4* en Ultra all-in 5980 دت 6980 دت 5980 دت 5280 دت 4680 دت

1980 دت 1980 دت 1980 دت 2580 دت 1980 دت Safari Selous Pension Complete

زنجبار
جزيرة زنجبار وغابات تنزانيا

جنات إفريقيا المخفية

بداية من
5980دت

10 أيام / 7 ليالي

- من 18جويلية إلى 27 جويلية 2022

- من 01 إلى 10 أوت 2022

- من 08 إلى 17 أوت 2022

- من 29 إلى 07 سبتمبر 2022
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* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.



• اليوم السادس : رحلة سفاري لمدة يوم كامل 

 4X4 فطور الصباح في النزل واالنطالق في رحلة بالسيارات الرباعية
داخل محمية سيلوس التي تعد أكبر حدائق الحياة البرية في العالم 
-رحلة لن تنساها مدى الحياة- ستالحقون خالل هذه الرحلة حيوانات 

السافانا النموذجية )مثل األسود والفيلة والزرافات والبوفالو 
وتيمون وبومبا... وكل حيوانات الغابة(.

يتخلل هذه الرحلة المذهلة والتي تمتد ليوم كامل عديد الوقفات 
لشرب فنجان من الشاي قرب أحد البحيرات أو للغداء على ضفاف 

بحيرة فرس النهر.
العودة إلى النزل في نهاية اليوم للعشاء و سهرة رقص حرة.

• اليوم السابع : سيلوس –‹ زنجبار
فطور الصباح في النزل واالتجاه إلى المطار للعودة إلى جزيرة زنجبار.

الوصول إلى نزل وتوزيع الغرف وبقية يوم حر لالستراحة واالسترخاء.
عشاء وسهرة حرة.

• اليوم الثامن : منمبا
فطور الصباح في النزل واالنطالق في رحلة إلى أحد أجمل جزر 

العالم، جنة من جنات هللا في األرض »محمية مينيمبا المرجانية 
البحرية« على متن قوارب صيد صغيرة، يمكنكم خالل هذه الرحلة 

خوض تجربة فريدة من نوعها وهي السباحة مع الدالفين في مياه 
صافية منعشة يليها وقفات للغطس الحر واالستمتاع بمشاهدة 
الشعب المرجانية متعددة األلوان ومشاهدة األسماك االستوائية 

 »Palmes – Tube & Masque« النادرة – أدوات الغوص الحر متوفرة
تستمر الرحلة باتجاه شاطئ الجنة بجزيرة منيمبا لتذوق الفواكه والغالل 

االستوائية وأخذ مجموعة من الصور التي ستخلد جمال المكان.
غداء من المأكوالت البحرية وخيرات زنجبار من ثمار البحر الطازجة، 

 Kendwa Turtle Aquarium ثم مواصلة الرحلة إلى المحمية البيئية

حيث يمكنكم السباحة مع سالحف البحر
العودة إلى النزل في نهاية اليوم للعشاء وحضور سهرة رقص 

تقليدي ال يمكن تفويته لقبيلة الماساي.

• اليوم التاسع : جولة التوابل  ومدينة الحجارة 

فطور الصباح بالنزل واالنطالق لزيارة أكبر مزرعة توابل في 
جزيرة زنجبار، رحلة ستكتشف من خاللها الحياة المحلية وكيفية 

زراعة أشهر التوابل والبهارات والغالل والفواكه االستوائية على 
غرار الفانيليا والهيل والقرفة وجوزة الطيب والكركم والقرنفل 
والكمون والزنجبيل والكزبرة والفلفل األسود واألبيض واألخضر 

والتمر الهندي والجاك فروت والكاسترد والكرامبوال والموز 
واألناناس والمانجو واألفوكادو والكمثرى والبابايا والجريب فروت 

وغيرها من البهارات والغالل االستوائية.
يصحبكم خالل هذه الجولة مرشد محلي مختص يقدم لكم المنافع 
المتعددة لعديد النباتات التي يمكن استخدامها كأدوية إلى جانب 

دورها الغذائي.

العودة إلى النزل لتناول الغداء وتسليم الغرف.
اإلنطالق بعد الظهر في آخر مغامرة في زنجبار الكتشاف عاصمة 

الجزيرة »ستون تاون« حيث ستتبع خطى السالطين والعبيد 
والمستكشفين في الشوارع المتعرجة للمدينة، على غرار ميناء 

المدينة والقلعة وسوق العبيد القديم والكاتدرائية وبيت العجائب 
وقصر السالطين والمستوصف العربي القديم.... .

يمكنك خالل هذه الجولة األخيرة شراء بعض التحف التذكارية وتذوق 
بعض الكوكتاالت الطازجة مع مجموعة رائعة من األطباق المحلية.
في نهاية اليوم وبعد إتمام الجولة نغادر المدينة في اتجاه مطار 

زنجبار، للعودة إلى تونس على متن طيران اإلمارات.

• اليوم العاشر : زنجبار –‹ تونس
الوصول إلى تونس إنشاء هللا .

2627



تواريخ
السفر 

• اليوم األول : تونس –‹ كوااللمبور
 إستقبالكم بمطار تونس قرطاج من قبل ممثل سفاري 

لمساعدتكم في إتمام إجراءات التسجيل وشحن األمتعة والتوجه 
إلى ماليزيا عبر دبي على متن طيران اإلمارات.

• اليوم الثاني : الوصول إلى ماليزيا 

الوصول إلى مطار كوااللمبور الدولي، استقبالكم من قبل ممثل 
سفاري والتوجه إلى النزل Verdant Hill Hotel *4، استالم الغرف 

ووقت حر لالستراحة.
اإلنطالق ليال على األقدام الستكشافية المثلث الذهبي للعاصمة 

الماليزية.

• اليوم الثالث : رحلة كوااللمبور

تناول فطور الصباح في النزل، اإلنطالق في رحلة الكتشاف 
العاصمة الماليزية بداية بزيارة شالالت Temple Parc التي تقع خارج 

مدينة كواالالمبور ثم القصر الملكي والمسجد الوطني.
بعد الظهر متابعة الرحلة إلى برجي Petronas التوأم ووقت حر 

للتسوق بالمركز التجاري لناطحتي السحاب األبرز في ماليزيا.
مساءا: نقترح عليكم العشاء بمطعم مسرح سالوما الماليزي حيث 

يمكنكم تذوق إختصاصات الطبخ االسياوية صحبة عرض للرقص 
والغناء التقليدي الماليزي. )ضرورة الحجز المسبق(.

• اليوم الرابع : رحلة إلى قمة جبال جنتنج 

تناول فطور الصباح في النزل ثم اإلنطالق إلى جبال جنتنج، نبدأ الرحلة 
بزيارة المعبد الهندي الذي يقع في كهوف باتو Batu Cave إلكتشاف 

تمثال بودا العمالق الذهبي العمالق، ثم مواصلة الرحلة إلى جبال 
جنتق Genting Highland  حيث تقع المدينة السياحية المعلقة 

في السحاب، أثناء الصعود بالتليفريك ستكتشفون جمال الغابات 
اإلستوائية طيلة مسافة الصعود التي تتراوح حوالي النصف ساعة 

)1800 متر فوق مستوى سطح البحر( عند الوصول إلى مدينة جنتنج 
ستكتشفون عدد من الكازينوهات والمطاعم العالمية والمقاهي 
ومحالت التسوق التي ستجعل من رحلتك هذه خالدة في الذاكرة.

مساءا: نقترح عليك عشاء في المطعم الدوار ببرج المنارة - 276 متر 
فوق مستوى سطح البحر. )ضرورة الحجز المسبق(

 • اليوم الخامس : كوااللمبور –‹ بينانج 

تناول فطور الصباح في النزل، تسليم الغرف والمغادرة في إتجاه 
جزيرة بينانغ )± 4 ساعة(، سيتخلل الرحلة عدد من الوقفات للغداء 

واالستراحة.
الوصول إلى نزل Golden Sands Penang *4 ، توزيع الغرف وأمسية 

حرة لالستراحة واالستمتاع بالبحر وبمختلف مرافق النزل.
* األسعار محتسبة على أساس سعر صرف )1 دوالر = 3.3 دينار( أي تغيير ملحوظ في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على سعر البرنامج.

ماليزيا
رحلة بين ناطحات السحاب

والجزر االستوائية 

بداية من
5290دت

11 أيام / 9 ليالي

- من 17 إلى 27 أوت 2022
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• السعر يشمل :

- تذكرة الطائرة تونس - كوااللمبور - تونس عبر دبي على متن طيران 
   اإلماراتية.

- تذكرة طيران ألانكاوي - كوااللمبور على متن الخطوط الجوية اآلسيوية.
  Verdant Hill *4 اإلقامة 4 ليالي)غرفة ديلوكس( في كوااللمبور في نزل -

   مع فطور الصباح
 Hampton Beach في Penang اإلقامة لمدة ليلتين في جزيرة بينانغ -

 LPD في Penang *4   
    Bayview Hotel 4* اإلقامة لمدة ليلتين في جزيرة النكاوي في نزل -

   Lungkawi مع فطور الصباح وغرف مطلة على البحر.
- رحلة ليلية في المثلث الدهبي وسط العاصمة الماليزية.

- رحلة لمدة يوم الكتشاف مدينة كوااللمبور، زيارة كاسكيدز، وتمبل بارك، 
   القصر الملكي والمسجد الوطني.

- رحلة لمدة يوم الكتشاف المعبد الهندوسي Batu Caves والكتشاف 
.Genting المدينة السياحية المبنية بين السحاب فوق جبال   

 ،Buddha الجرف العالي، وسط المدينة، معبد : Penang رحلة الكتشاف جزيرة -
   حديقة القردة.

- رحلة بالمراكب وسط نهر Kilim إلكتشاف مجموعة من أجمل المواقع والجزر 
    على غرار، مغارة الخفافيش ومغارات التماسيح وجزيرة المرأة الحامل 

   وبحيرة العذراء إلى غاية الوصول إلى بحر Andaman حيث تقع الجزر التايالندية.
- جميع التنقالت في حافالت سياحية مكيفة.

- خدمات مرشدين سياحيين يتكلمون العربية والفرنسية.

• السعر ال يشمل :

- الطابع الجبائي للسفر
- تأمين السفر.

طفل
من 2 إلى 12 

سنة
مع 2 بالغين

مع سرير

الشخص
الثالث

غرفة
فردية

غرفة زوجية
)الفرد( النزل

Tarif en Promotion 5290 دت 5990 دت 5290 دت 4390 دت
)Valable pour un nombre de sièges bien précis(

5590 دت 4690 دت 6290 دت 5590 دت Tarif normale



• اليوم السادس : رحلة إلكتشاف جزيرة بينانج  

تناول فطور الصباح في النزل واالنطالق في رحلة الكتشاف جزيرة 
بينانج، بداية بزيارة جرف الجزيرة الشهير بالقطار ثم التوجه إلى 

وسط الجزيرة إلكتشاف جمال المدينة الملونة التي تتميز بالطراز 
المعماري اإلنجليزي والصيني، ثم زيارة معبد Buddha النائم واختتام 

الرحلة بزيارة حديقة البوتانيك Jardin Botanique التي تسمى 
بحديقة القردة حيث ستكتشوف التنوع العجيب من األشجار والورود 

والنباتات والقردة.

• اليوم السابع : بينانج –‹ النكاوي 

تناول فطور الصباح في النزل، تسليم الغرف والمغادرة ، في إتجاه 
ميناء Kedah Jetty ألخذ العبارة في إتجاه جزيرة النكاوي.

الوصول إلى نزل Lungkawi Adya Hotel Kuah *4 توزيع الغرف 
وأمسية حرة للتسوق بإعتبار أن جزيرة LangKawi إلى جزيرة معفية 

من الضرائب وتتضمن عديد مراكز التسوق التي تجذب السياح من 
كل أنحاء العالم.

• اليوم الثامن : رحلة النهر والجزر

تناول فطور الصباح في النزل، واالنطالق في رحلة بالقوارب داخل 
نهر Kilim الكتشاف مجموعة من أجمل المواقع والجزر على 

غرار، مغارة الخفافيش ومغارات التماسيح وجزيرة المرأة الحامل 
وبحيرة العذراء إلى غاية الوصول إلى بحر Andaman حيث تقع الجزر 

التايالندية.

• اليوم التاسع : النكاوي –‹ كوااللمبور  

تناول فطور الصباح في النزل، يوم حر للتسوق واإلستمتاع بخدمات 
العاصمة الماليزية حسب إختيارات كل شخص )تسليم المفاتيح على 

الساعة 12 كحد أقصى(.
أخر اليوم النقل إلى مطار كوااللمبور الدولي والعودة إلى تونس 

عبر دبي على متن طيران اإلمارات.

• اليوم الحادي عشر : ماليزيا –‹ تونس  
الوصول إلى مطار تونس قرطاج إن شاء هللا.
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Administration
Rue Jean Jacque Rousseau
Montplaisir - Tunis

Agence Lafayette - Tunis
Centre Galaxie, 1er étage
Boutique 70, Lafayette - Tunis

Agence Les Berges du Lac
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Agence Sousse
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Khzema Est - Sousse
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