
شيئًب فشيئًب "  –تدريجيًب   –بهدوء  –للزائر أن يستخدم التقليد البىسىىي " صبرًا  لمحت 

لبلد عه وفسهب وسىف تظهر جمبلهبوسىف تكشف ا  

( ا١ٌشٕرسات١ -ف١سٛوٛ–ت١ٙاذش  –٠ا٠رسٟ  –ذشاف١ٕه –تالظاٞ –ِٛسراس -إ١ٌعا –ــــــــشا١٠فٛس) أ٠اَ 8  

    6106+ ت١ٙاذش *4* سشا١٠فٛ ، 5تإلفطاس ٚاٌؼشاء 
 

  ) عشاء (  سراييفى - الىصىل :   ليىم األولا

اٌٛصٛي إٌٝ ِطاس سشا١٠فٛ اٌذٌٟٚ ،ح١س اْ اٌثٛسٕح ٚاٌٙشسه ٌٙا ذاس٠خ غ٠ًٛ ػٍٟ 

ِفرشق غشق اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌحعاساخ ٚاٌصمافاخ . ٚ٘زا اٌراس٠خ ٌٍثٛسٕح ٚاٌٙشسه 

ح ٚاٌٙشسه ٚاحذج ِٓ أسٚع ٘ٛخ١ٍػ ٌس١ٕٓ غ٠ٍٛح ِٓ اٌرٕٛع اٌصمافٟ . ذؼذ اٌثٛسٕ

اٌّماغؼاخ فٟ ظٕٛب أٚسٚتا . اإلسرمثاي ٚاٌرشح١ة ِٓ خالي ِششذ٠ٕا اٌّرحذش١ٓ تاٌٍغح 

  اٌرٛظٗ إٌٝ اٌفٕذق  اٌؼشت١ح ،

 اٌرسى١ٓ تاٌفٕذق  ، 

     اٌّث١د تاٌفٕذقاٌؼشـــــــاء ٚ
      ( عشــــــــــــــــاء –  ) إفطار  زيارة مذينت سراييفى :  ثانيليىم الا

تؼذ اإلفطاس اٌرحشن ٌض٠اسج اٌّذ٠ٕح اٌساحشج سشا١٠فٛ ٚاٌرٝ احرعٕد دٚسج األٌؼاب 

سٛف ٠رُ ص٠اسج وً اٌّؼاٌُ ،  ٚاٌرٟ ذعّغ ت١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌحذ٠س 0894األ١ٌّٚث١ح سٕح 

، ِسعذ غاصٞ اٌش١ٙش ، ٚاٌرشاز اٌرشوٟ اٌمذ٠ُ اٌّٛظٛد تاٌعضء  اٌّٛظٛدج تاٌّذ٠ٕح

ِٕٚطمح تشاسش١ا اٌمذ٠ّح اٌرٟ ذحرٛٞ ػٍٝ ِحالخ األشغاي  اٌمذ٠ُ ِٓ اٌّذ٠ٕح ،

ا١ٌذ٠ٚح اٌرٟ ذعسذ اٌرشاز اٌثٛسٕٛٞ ، وّا ذشًّ ِحالخ اٌٙذا٠ا اٌرزواس٠ح ٚاٌّماٟ٘ 

 اٌؼذ٠ذج ،

 ٌّأوٛالخ اٌثٛس٠ٕٛحاذٕاٚي اٌغذاء فٟ احذ اٌّطاػُ اٌرٟ ذحرٛٞ ػٍٝ اشٙٝ ٚأٌز 

  .) إخر١اسٞ (   ٚاٌزٞ ٠رّرغ تأظًّ إغالٌح ػٍٝ ِذ٠ٕح سشا١٠فٛ

اٌرٛظٗ إٌٟ ست١غ اٌثٛسٕح ح١س ِٕطمح إ١ٌعا اٌساحشج راخ اٌعّاي اٌطث١ؼٟ ٚإٌّاظش 

وُ ذحذٖ إٌثاذاخ ٚاٌىسرٕاء ،  3اٌخالتح ٚتٙا ِٕاتغ ٔٙش اٌثٛسٕح ، ٚتٙا ِّشٝ غٌٛٗ 

ٚسٛف ذسرّرغ تاٌّشٟ فٟ ٘زا اٌطش٠ك ، ٚفٟ حاٌح ػذَ اٌمذسج فٕٙان اٌؼشتاخ اٌرٟ 

١ٛي .ذعش٘ا اٌخ  

    اٌّث١د تاٌفٕذق .اٌؼشـــــــــــــــاء ٚ 
  (  عشاء –إفطار ) بالجاي  -زيارة مذينتمىستار: ثالث ليىم الا

ص٠اسج اٌعضء األٚي ِٓ اٌّذ٠ٕح  وُ (  031تؼذ اإلفطاس ، اٌرحشن إٌٝ ِذ٠ٕح ِٛسراس ) 

ش تث١غ ٚاٌرٝ ذشًّ اٌعسش اٌحعشٜ اٌش١ٙش ٚاٌّساظذ اٌش١ٙشج ٚاٌحٛا١ٔد اٌرٝ ذشرٙ

 إٌّرعاخ ا١ٌذ٠ٚح اٌخاصح تاٌثٛسٕح ِٚشا٘ذج ِىاْ اٌمفض فٝ اٌّاء .

اٌرحشن ِٓ ِذ٠ٕح ِٛسراس إٌٝ ِذ٠ٕح تالظاٜ أشٙش ِذ٠ٕح ذاس٠خ١ح س١اح١ح فٝ ِٕطمح  

وُ ػٓ ِذ٠ٕح ِٛسراس  06اٌٙشسه ٕٚ٘ان ٠ّىٓ اٌرّرغ تشؤ٠ح ٔٙش تٛٔا ٚاٌزٜ ٠ثؼذ 

ِثأٝ اٌذسا٠ٚش ٚاٌرٝ ٠طٍك ػ١ٍٙا ذى١ح .وّا ٠ّىٓ ص٠اسج ٚاحذج ِٓ أظًّ ٚأشٙش 

 .٠ؼرثش ِٕثغ ٔٙش تٛٔا ٚاحذا ِٓ أظًّ إٌّاظش اٌطث١ؼ١ح فٝ أٚسٚتا 

.) إخر١اسٞ ( غذاء تأحذ أشٙش ِطاػُ األسّان ػٍٝ ظفاف ٔٙش تٛٔا   

  اٌرحشن ِٓ ِذ٠ٕح تالظاٜ إٌٝ اٌؼاصّح سشا١٠فٛ ٚاٌرٝ ذعّغ ت١ٓ اٌششق ٚاٌغشب .

     اٌفٕذق تسشا١٠فٌّٛث١د تااٌؼشــــــــــــاء ٚ

 

 

 

 

 

   



  (عشاء-)إفطار بيهاتش–يايتسي-ترافنيك–:سراييفىرابعليىم الا

ٟٚ٘ اٌّذ٠ٕح اٌمذ٠ّح اٌّشٙٛسج  وُ ( 65 )تؼذ اإلفطاس اٌرحشن إٌٝ ِذ٠ٕح ذشاف١ٕه " 

تأٔٙا وأد ِمش اٌحىُ اٌؼصّأٝ.ٌزا أغٍك ػ١ٍٙا اسطٕثٛي األٚسٚت١ح ٚاٌرٝ تٙا اٌؼذ٠ذ 

 اٌغذاء فٝ ِطؼُ ذم١ٍذٞ، ّساظذ اٌرٝ ذشظغ إٌٝ فرشج اٌحىُ اٌؼصّأٝ.تؼذ اٌض٠اساخِٓ اٌ

. شُ اٌرٛظٗ إٌٝ ِذ٠ٕح ت١ٙاذش ػثش ) إخر١اسٞ ( ٠شًّ أٛاع ِرؼذدج ِٓ اٌّش٠ٛاخ 

ِٓ اٌطث١ؼح اٌخالتح ، ِفرٛغ ٠ا٠رسٟ اٌرٟ ذؼرثش ِرحف   

اٌرسى١ٓ  –اٌٛصٛي إٌٝ ِذ٠ٕح ت١ٙاذش   

     اٌّث١د تاٌفٕذق .ٚ اٌؼشـــــــــــــاء

عشاء (  –) إفطار       ( ) سحر الطبٌعة  :  بيهاتش خامسليىم الا  

اٌرٟ ذشًّ شالالخ ا١ٌّاٖ اٌطث١ؼ١ح ٚٔٛادٞ   ٌض٠اسج ِذ٠ٕح ت١ٙاذشتؼذ اإلفطاس اٌرحشن 

فرٕط تٕٙش أٚٔا أشٙش أٔٙاس تشحٍح سإٚ٘ان فشصح ٌّٓ ٠شغة فٟ اٌم١اَ ، اٌشافرٕط 

ٚسٛف ٠رُ ذشذ١ة اٌشحٍح فٛس اٌطٍة )  اٌثٛسٕح ٚاٌزٞ ٠ّش تّذ٠ٕح ت١ٙاذش اٌساحشج ،

  ‘  ) إخر١اسٞ ( ت١ٓ أحعاْ اٌطث١ؼح اٌساحشج غذاء ػٍٝ ظفاف إٌٙش إخر١اسٞ ( ، 

     . اٌّث١د تاٌفٕذقاٌؼشـــــــــــــاء ٚ
  عشاء ( –) إفطار  يفىسراي –فيسىكى  -:  بيهاتش دسساليىم الا

ف١سٛوٛ ح١س  ِذ٠ٕح ِغادسج اٌفٕذق ٚاٌرٛظٗ إٌٝ ِذ٠ٕح سشا١٠فٛ ػثش – تؼذ اإلفطاس

ٚاٌرماغ اٌصٛس اٌرزواس٠ح . ِٓ اٌخاسض  أ٘شاِاخ اٌثٛسٕحتأٛساِا اٌرٛلف ٌّشا٘ذج   

   اٌٛصٛي إٌٝ سشا١٠فٛ

 ٚلد حش 

       ٌّث١د تاٌفٕذقٌؼشــــــــــاء ٚاا
  عشاء ( –) إفطار  جبل بياليشنتتسا:  سابعليىم الا

دل١مح ِٓ سشا١٠فٛ  45إٌٝ ظثً ت١ا١ٌشٕرسا ) حٛاٌٟ ، اٌرحشن تاألٚذٛت١س  تؼذ اإلفطاس 

‘ ( ح١س ِٕطمح اٌرضحٍك ػٍٝ اٌع١ٍذ ٚاٌرٟ أل١ّد ف١ٙا أشٙش اٌّساتماخ اٌؼا١ٌّح 

ٚػادج ش٠ه ٕٚ٘ان ٠ّىٓ اٌرّرغ تّٕظش اٌعثً ٚإٌّطمح اٌّح١طح ِٓ خالي سوٛب اٌر١ٍف

فٟ شٙش إتش٠ً ٠ىْٛ اٌعثً ِاصاي ِغطاٖ تاٌصٍط ٌزٌه ٠ّىٓ أ٠عا اٌرضحٍك ػٍٝ اٌع١ٍذ ، 

) ظٌٛح ِشٟ فٟ إٌّطمح شُ ذٕاٚي اٌغذاء فٟ أشٙش اٌّطاػُ ػٍٝ ظثً ت١ا١ٌشٕرسا 

ظٙشا   3، شُ اٌرحشن ٌٍؼٛدج إٌٝ سشا١٠فٛ حٛاٌٟ اٌساػح إخر١اسٞ (   

ُ اٌرٛظٗ إٌٝ اٌّذ٠ٕح اٌمذ٠ّح ، ٚلد حش ٌٍرسٛق ص٠اسج تؼط اٌّٛالخ اٌرعاس٠ح ، ش

 ٚششاء اٌٙذا٠ا اٌرزواس٠ح ٚوزٌه اٌٙٛا٠اخ اٌفشد٠ح ، اٌؼٛدج إٌٝ اٌفٕذق .

     اٌّث١د تاٌفٕذقٌؼشاء ٚ ا
  ( ) إفطارالمغادرة  :  ثامن ليىم الا

تاٌفٕذق اإلفطاس  

  ِغادسج اٌفٕذق 

ٌٍٓؼٛدج تسالِح هللا إٌٝ أسض اٌٛغ اٌرحشن ٌٍّطاس  

*********** 
 وهبية البروبمج 

 الســــــــــــــــــــــــــــــــــعر كالتالي :

فرد  2   األفراد عدد 
ٌورو   770  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

ٌورو  900   سعر الفرد فً غرفة مفردة  

 

فرد 5 -3   األفراد عدد 
وروٌ 710  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

ٌورو 840 ً غرفة مفردة سعر الفرد ف   

 

فرد-6-15   األفراد عدد 
ٌورو  586  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

ٌورو 716  سعر الفرد فً غرفة مفردة  



 

فرد 16-25   األفراد عدد 
ٌورو 545  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

ٌورو  675  سعر الفرد فً غرفة مفردة  

  

فرد  30 -25من     األفراد عدد  
ٌورو  486 لفرد فً غرفة مزدوجة سعر ا   

ٌورو  616  سعر الفرد فً غرفة مفردة  

 

فرد  35 -30من     األفراد عدد  
ٌورو 464  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

ٌورو   594  سعر الفرد فً غرفة مفردة  

 السعر ٌشمل التالً :
   باإلفطار والعشاء *( 5رادون بالزا ) لٌالً بفندق  5اإلقامة 

     *+ ( باإلفطار والعشاء 4بٌهاتش )ة بفندق كوستلسكً بوك لٌل 2اإلقامة 

 تذاكر الدخول لكل الزٌارات الموضحة بالبرنامج 
مع مرافق مرشد متخصص باللغة العربٌة  

 اإلنتقالت بسٌارات / باصات حدٌثة  
  مٌاه معدنٌة بالباص من الٌوم االول حتى المغادرة 

 السعر الٌشمل التالً :
ٌة ي مصروفات شخصأ  

 تذاكر الطٌران
 األطفال : 

سنوات مجانا  6إلى  0من سن   

% من سعر الفرد 50سنة  22إلى  7من سن   

  طفل بغرفة الوالدٌن  2الحد األقصى لألطفال 

Hotels 
Sarajevo :  
Radon Plaza  www.radonplazahotel.ba  

Bihac  
Kostelski Buk   www.kostelski-buk.com  
   
 

http://www.radonplazahotel.ba/
http://www.kostelski-buk.com/

