
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ســـــــــــــــــــــــــــراییفو   -الوصول  الیوم األول :  

 

العدید من الحضارات والثقافات . وھذا طرق  الوصول إلى مطار سراییفو الدولي ،حیث ان البوسنة والھرسك لھا تاریخ طویل علي مفترق -
.التاریخ للبوسنة والھرسك ھوخلیط لسنین طویلة من التنوع الثقافي   

في المطار مع إنھاء إجراءات الوصول اإلستقبال والترحیب  -  
التحرك إلى الفندق من خالل باصات الشركة حدیثة المودیل  -  
التسكین بالفندق ، والغداء بالفندق  -  
وقت للراحة واإلستعداد للتدریب المسائي  -  
لشرب )میاه ا –م التدریب بملعب كرة الید ( دكتور ریاضي مرافق  8الساعة  -  
م العشاء بالفندق والمبیت  10الساعة  -  
 

 الیوم الثاني :  ســـــــــــــــــــــــــــراییفو 
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -    
میاه الشرب ) –إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریاضي مرافق  التحرك -  
جاكوزي  –ساونا  –وقت للراحة ، ثم سباحة  -  
فندقالغداء بال -  
میاه الشرب ) –م التدریب بملعب كرة الید ( دكتور ریاضي مرافق  8الساعة   -  
م العشاء بالفندق والمبیت  10الساعة  -  

 
 
 
 

 الیوم الثالث : ســـــــــــــــــــــــراییفو 
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -  
میاه الشرب ) –إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریاضي مرافق  التحركص  9 -  
وقت للراحة   -  
الغداء بالفندق  -  
م التحرك بالباص إلى الملعب وذلك للعب مباراة مع فریق مماثل للدرجة  4الساعة   -  
میاه الشرب ) –تور ریاضي مرافق ،( دكمباراة  م 5الساعة  -  
بعد انتھاء المباراة التحرك بالباص إلى الفندق  -  
العشاء بالفندق والمبیت م  8 -  
 
 

  الیوم الرابع  : ســـــــــــــــــــــراییفو                                                                                                    
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -  
میاه الشرب ) –إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریاضي مرافق  التحرك -  
جاكوزي  –ساونا  –وقت للراحة ، ثم سباحة  -  

الغداء بالفندق -    
میاه الشرب ) –م التدریب بملعب كرة الید ( دكتور ریاضي مرافق  8الساعة   -  
بالفندق والمبیت م العشاء 10الساعة  -  



 الیوم الخامس : ســـــــــــــــــــراییفو                                                                                                    
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -  
میاه الشرب ) –إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریاضي مرافق  التحركص  9 -  
وقت للراحة  -   
الغداء بالفندق  -  
م التحرك بالباص إلى الملعب وذلك للعب مباراة مع فریق مماثل للدرجة  4الساعة   -  
میاه الشرب ) –م مباراة ،( دكتور ریاضي مرافق  5الساعة  -  
بعد انتھاء المباراة التحرك بالباص إلى الفندق  -  
م العشاء بالفندق والمبیت  8 -  
 
 

 الیوم السادس : ســـــــــــــــــــراییفو                                                                                                   
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -  
لزیارة المدینة الساحرة سراییفو والتى احتضنت دورة ص لزیارة 9الساعة  التحرك -  
لحدیث حیث أطلق علیھا أورشلیموالتي تجمع بین القدیم وا 1984األلعاب األولیمبیة سنة    
، المتحف الوطني ، مسجد غازي الغرب وسوف یتم زیارة كل المعالم الموجودة بالمدینة   
الشھیر ، والتراث التركي القدیم الموجود بالجزء القدیم من المدینة ، ومنطقة بشارشیا   
وسنوي ، كماالقدیمة التي تحتوي على محالت األشغال الیدویة التي تجسد التراث الب   
تشمل محالت الھدایا التذكاریة والمقاھي العدیدة    
لید والتى تسمىالج التحرك لزیارة المنطقة الخاصة بالتزحلق على ص  11الساعة  -  
ھناك یتم االستمتاع بغداء یشتمل على أرقى فنون الطبخ البوسنى.بعد الغداء،بیالسینتشا    
بر معلما سیاحیا مرتبطا بفصل الشتاء .سیتم التحرك إلى جبل إیجمان والذى یعت   
تحرك إلى المنطقة الرائعة من سراییفو والتى تسمى إلیجا والتى تشتھر ظھراً ال 2الساعة  -

.بالبحیرات والمنابع المائیة واالشجار بالغة الروعة والجمال   
م العودة إلى الفندق ، وقت للراحة لإلستعداد لتدریب المساء  5الساعة  -  
میاه الشرب ) –م التدریب بملعب كرة الید ( دكتور ریاضي مرافق  8الساعة  -  
م العشاء بالفندق والمبیت  10الساعة  -  
 
  

 
 

 الیوم السابع : ســــــــــــــــــــــــــــراییفو                                                                                               
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -   
میاه الشرب ) –إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریاضي مرافق  التحرك -  
جاكوزي  –ساونا  –وقت للراحة ، ثم سباحة  -  
الغداء بالفندق  -  
میاه الشرب ) –م التدریب بملعب كرة الید ( دكتور ریاضي مرافق  8الساعة   -  
شاء بالفندق والمبیتم الع 10الساعة  -  
 
 
 
 
 

 الیوم الثامن : ســــــــــــــــــراییفو                                                                                                      
 

ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -  
میاه الشرب ) –افق إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریاضي مر التحركص  9 -   
وقت للراحة  -   
الغداء بالفندق  -  
م التحرك بالباص إلى الملعب وذلك للعب مباراة مع فریق مماثل للدرجة  4الساعة   -  
میاه الشرب ) –ة ،( دكتور ریاضي مرافق م مبارا 5الساعة  -  
بعد انتھاء المباراة التحرك بالباص إلى الفندق  -  
م العشاء بالفندق والمبیت  8 -  
 
 



 
 

 الیوم التاسع : ســــــــــــــــــــــــــــراییفو                                                                                               
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -   
میاه الشرب ) –إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریاضي مرافق  التحرك -  
جاكوزي  –ساونا  –وقت للراحة ، ثم سباحة  -  
الغداء بالفندق  -  
میاه الشرب ) –م التدریب بملعب كرة الید ( دكتور ریاضي مرافق  8الساعة   -  
م العشاء بالفندق والمبیت 10الساعة  -  
 
 
 
 
 

 الیوم العاشر : ســــــــــــــــــراییفو                                                                                                      
ص  8بالفندق الساعة  اإلفطار -  
میاه الشرب ) –ضي مرافق إلى ملعب كرة الید للتدریب ،( دكتور ریا التحركص  9 -   
وقت للراحة  -   
الغداء بالفندق  -  
م التحرك بالباص إلى الملعب وذلك للعب مباراة مع فریق مماثل للدرجة  4الساعة   -  
میاه الشرب ) –مباراة ،( دكتور ریاضي مرافق م  5الساعة  -  
بعد انتھاء المباراة التحرك بالباص إلى الفندق  -  
م العشاء بالفندق والمبیت  8 -  
 
 
 
 

 الیوم الحادي عشر : ســــــــراییفو  - المغادرة                                                                                        
. الدولي حیث سیقوم مشرف الرحلة بالمساعدة في إنھاء إجراءات السفر والتودیع داخل المطارمغادرة الفندق والتوجھ إلى مطار سراییفو   

مل أن نلقاكم مرة اخرىأاتنا لكم ، على يمع أطيب تمن  
 
 

N  المشتمالت   الوجبات  السعر بالیورو   للفرد في  
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 غرفة مزدوجة
 

 
 

785 
 

 
 

 ثالث وجبات
 
  

سراییفو  نةنجوم بمدی 4یوم بفندق  11لیالي /  10اإلقامة  -  
التنقالت من وإلى المطار وكذلك األندیة بباصات حدیثة مكیفة  -  
عشاء  –غداء  –یومیاً إفطار  -  
الجاكوزي ) –الساونا  –إستخدام كافة وسائل اللیاقة البدنیة بالفندق ( السباحة  -  
نت مجاني في الغرف وداخل الفندق خدمة اإلنتر -  
غسیل المالبس الریاضیة ( یومیاً )  -  
الصاالت والمالعب رسمیة وقانونیة  -  
مباریات خالل مدة اإلقامة  4تدریب و 14 -  
طبیب ریاضي مرافق في كل التدریبات والمباریات  -  
رحلة ترفیھیة وكالسیكیة للتعرف على مدینة سراییفو  -  
اریات حكم رسمي للمب -  
 8تشمل التدریبات ( الصباحیة والمسائیة ) بالمالعب الملحقة بالفندق وعددھا  األسعار -

.یة على أندیة الفرق البوسنالمباریات سوف تقام و تدریبات مسائیة . 6تدریبات صباحیة و  
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 غرفة مفردة 

 
 

850 

 
 

 ثالث وجبات
 

رة ، أي األسعار ھي سعر الفرد من الوصول إلى المغاد
یورو في  78.5أن سعر الفرد في الغرفة المزدوجة 

یورو في  85اللیلة ، وسعر الفرد في الغرفة المفردة 
 اللیلة .

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 


