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

لبلد عه وفسهب وسىف تظهر جمبلهبوسىف تكشف ا  

( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعذ أ٠اَ اٌعّش فٟ جٕاْ األسض سحٍح شٙش اٌعسً ِع أس ) أ٠اَ 8  

   ٚاٌٙشســـــــــــــــــــــــــه  اٌثٛســـــــــــــــــٕح
 

  ) عشاء (بيهاتش  –سراييفى-الىصىل:ليىم األولا

اٌٛصٛي إٌٝ ِطاس سشا١٠فٛ اٌذٌٟٚ ،ح١س اْ اٌثٛسٕح ٚاٌٙشسه ٌٙا ذاس٠خ ط٠ًٛ عٍٟ 

ِفرشق طشق اٌعذ٠ذ ِٓ اٌحضاساخ ٚاٌصمافاخ . ٚ٘زا اٌراس٠خ ٌٍثٛسٕح ٚاٌٙشسه ٘ٛخ١ٍظ 

اٌصمافٟ . ذعذ اٌثٛسٕح ٚاٌٙشسه ٚاحذج ِٓ أسٚع اٌّماطعاخ فٟ  ٌس١ٕٓ ط٠ٍٛح ِٓ اٌرٕٛع

راخ ت١ٙاذش ٕذٚتٕا ، اٌرحشن إٌٝ ِذ٠ٕح جٕٛب أٚسٚتا . اإلسرمثاي ٚاٌرشح١ة ِٓ خالي ِ

  اٌرٛجٗ إٌٝ اٌفٕذق  ،أٚٔا اٌطث١عح اٌساحشج عٍٝ ٔٙش 

 اٌرسى١ٓ تاٌفٕذق  ، 

(  ٟ تٛنوٛسرٍسى ) فٕذق     اٌّث١د تاٌفٕذقاٌعشـــــــاء ٚ  
    (عشــــــاء -غذاء –إفطار ) مع رحلة بالمركببيهاتش زيارة :ثانيليىم الا

عٍٝ ٔٙش أٚٔا ٚاٌرٟ ذشًّ ٔٛادٞ اٌشافرٕج  تعذ اإلفطاس اٌرحشن ٌض٠اسج اٌّذ٠ٕح اٌساحشج

ٚاٌشالالخ اٌطث١ع١ح ، سحٍح تاٌّشوة فٟ ٔٙش أٚٔا إلورشاف سحش اٌطث١عح عٓ لشب ، 

 ٚلد حش .

ضفاف إٌٙش غذاء عٍٝ   

( وٛسرٍسىٟ تٛن اٌعشاء ٚاٌّث١د تاٌفٕذق ) فٕذق  
    (عشــــــــــــــــاء-إفطار بيهاتش :لث ثاليىم الا

٠َٛ حش ٌإلسرجّاَ ٚاٌشاحح  –تاٌفٕذق اإلفطاس    

) فٕذق وٛسرٍسىٟ تٛن ( اٌعشاء ٚاٌّث١د تاٌفٕذق  
  (  عشاء - غذاء –إفطار مىستار )  -يايتسي  –بيهاتش رابع : ليىم الا

ٌض٠اسج  ِع اٌرٛلف وُ ( 204ِغادسج اٌفٕذق ٚاٌرحشن إٌٝ ِذ٠ٕح ِٛسراس ) تعذ اإلفطاس ، 

وُ( تطث١عرٙا اٌخالتح ٚاٌشالالخ ٚاٌرٟ ذجعً ِٓ ٘زٖ اٌّذ٠ٕح ِرحفا 040ِذ٠ٕح ٠ا٠رسٟ ) 

ِفرٛحا ٌٍطث١عح ، شُ ص٠اسج تح١شج ت١ٍفا ٚإورشاف ِا ذخف١ٗ اٌّذ٠ٕح ِٓ جّاي اٌطث١عح ، 

تعض اٌثح١شاخ فٟ اٌطش٠ك ، عٕذ اٌٛصٛي إٌٝ ِذ٠ٕح ِٛسراس ، ٠ىْٛ  ضا ص٠اسجأ٠

 اٌغذاء فٟ أحذ اٌّطاعُ اٌّطٍح عٍٝ ٔٙش ١ٔشذفا ، تأٛساِا عٍٝ اٌثٍذج ، 

 اٌرسى١ٓ تاٌفٕذق 

 اٌعشاء ٚاٌّث١د تاٌفٕذق ) فٕذق تش٠سرٛي ( 
عشاء ( - غذاء –إفطار  )ينةمىستار خامس: مذليىم الا  

ص٠اسج اٌجضء األٚي ِٓ اٌّذ٠ٕح ٚاٌرٝ ذشًّ اٌجسش اٌحجشٜ اٌش١ٙش تاٌفٕذق ، اإلفطاس   

ٚاٌّساجذ اٌش١ٙشج ٚاٌحٛا١ٔد اٌرٝ ذشرٙش تث١ع إٌّرجاخ ا١ٌذ٠ٚح اٌخاصح تاٌثٛسٕح 

 ِٚشا٘ذج ِىاْ اٌمفض فٝ اٌّاء .

أشٙش ِذ٠ٕح ذاس٠خ١ح س١اح١ح فٝ وُ(01)اٌرحشن ِٓ ِذ٠ٕح ِٛسراس إٌٝ ِذ٠ٕح تالجاٜ  

وُ عٓ ِذ٠ٕح  01مح اٌٙشسه ٕٚ٘ان ٠ّىٓ اٌرّرع تشؤ٠ح ٔٙش تٛٔا ٚاٌزٜ ٠ثعذ ِٕط

ِٛسراس .وّا ٠ّىٓ ص٠اسج ٚاحذج ِٓ أجًّ ٚأشٙش ِثأٝ اٌذسا٠ٚش ٚاٌرٝ ٠طٍك ع١ٍٙا 

 ذى١ح .٠عرثش ِٕثع ٔٙش تٛٔا ٚاحذا ِٓ أجًّ إٌّاظش اٌطث١ع١ح فٝ أٚسٚتا 

ٔاغذاء تأحذ أشٙش ِطاعُ األسّان عٍٝ ضفاف ٔٙش تٛ  

، ساحح ٚاسرجّاَ تاٌفٕذق اٌفٕذق اٌعٛدج إٌٝ   

(تش٠سرٛي اٌعشاء ٚاٌّث١د تاٌفٕذق ) فٕذق   

 

 

  



عشاء (  –) إفطار     سراييفى بىشيتيلي  –مىستار   سادس :ليىم الا  

ٝ تٛش١ر١ٍٟ ِع ص٠اسج ِٛسراس إٌاٌرحشن ِٓ ِذ٠ٕح ِغادسج اٌفٕذق ، إفطاس تاٌفٕذق ،   

اٌعاصّح اٌّذ٠ٕح األشش٠ح ٚاٌشالالخ اٌطث١ع١ح ، شُ ِٛاصٍح اٌعٛدج إٌٝ ِذ٠ٕح سشا١٠فٛ 

  اٌرسى١ٓ تاٌفٕذق ، ٚلد حش  ،وُ  024

(ِاس٠ٛخ  اٌّث١د ٚاٌعشاء تاٌفٕذق ) فٕذق  
عشاء (  -غداء  –) إفطار     إليجا  -سراييفى  سابع :ليىم الا  

سشا١٠فٛ ٚاٌرٝ احرضٕد دٚسج األٌعاب األ١ٌّٚث١ح  رحشن ٌض٠اسج ِذ٠ٕحإفطاس تاٌفٕذق ، اٌ  

سٛف ٠رُ ص٠اسج وً اٌّعاٌُ اٌّٛجٛدج ،  ٚاٌرٟ ذجّع ت١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌحذ٠س 0893سٕح 

، ِسجذ غاصٞ اٌش١ٙش ، ٚاٌرشاز اٌرشوٟ اٌمذ٠ُ اٌّٛجٛد تاٌجضء اٌمذ٠ُ ِٓ  تاٌّذ٠ٕح

ٛٞ عٍٝ ِحالخ األشغاي ا١ٌذ٠ٚح اٌرٟ اٌّذ٠ٕح ، ِٕٚطمح تشاسش١ا اٌمذ٠ّح اٌرٟ ذحر

 ذجسذ اٌرشاز اٌثٛسٕٛٞ ، وّا ذشًّ ِحالخ اٌٙذا٠ا اٌرزواس٠ح ٚاٌّماٟ٘ اٌعذ٠ذج ،

ٚاٌزٞ  ٌّأوٛالخ اٌثٛس٠ٕٛحاذٕاٚي اٌغذاء فٟ احذ اٌّطاعُ اٌرٟ ذحرٛٞ عٍٝ اشٙٝ ٚأٌز 

  ٠رّرع تأجًّ إطالٌح عٍٝ ِذ٠ٕح سشا١٠فٛ .

ِٕطمح إ١ٌجا اٌساحشج راخ اٌجّاي اٌطث١عٟ ٚإٌّاظش اٌرٛجٗ إٌٟ ست١ع اٌثٛسٕح ح١س 

وُ ذحذٖ إٌثاذاخ ٚاٌىسرٕاء ،  2اٌخالتح ٚتٙا ِٕاتع ٔٙش اٌثٛسٕح ، ٚتٙا ِّشٝ طٌٛٗ 

ٚسٛف ذسرّرع تاٌّشٟ فٟ ٘زا اٌطش٠ك ، ٚفٟ حاٌح عذَ اٌمذسج فٕٙان اٌعشتاخ اٌرٟ 

 ذجش٘ا اٌخ١ٛي .

  (ِاس٠ٛخ ) فٕذق   اٌّث١د تاٌفٕذق .اٌعشـــــــــــــــاء ٚ 
   ( ) إفطارالمغادرة  -يىم حر : ثامن ليىم الا

ٌٍعٛدج تسالِح هللا إٌٝ أسض اٌٛطٓ اٌرحشن ٌٍّطاس،  ِغادسج اٌفٕذق ،  تاٌفٕذق اإلفطاس  

*********** 
 وهبية البروبمج 

  الســــــــــــــــــــــــــــــــــعر كالتالي :

فرد 2   األفراد عدد 
دوالر (   968ٌورو ) 858  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

 السعر ٌشمل التالً :
*( باإلفطار والعشاء4)كوستلسكً بوك لٌالً بفندق  3اإلقامة   

*( باإلفطار والعشاء 4لٌلة بفندق برٌستول موستار )  2اإلقامة   
   باإلفطار والعشاء مارٌوت كورت ٌارد سراٌٌفو  بفندقلٌلة  2اإلقامة 

لكل الزٌارات الموضحة بالبرنامج تذاكر الدخول   
   باألٌام المذكورة بالبرنامج أعاله  غداء 

لزٌارة األماكن المشار إلٌها بالبرنامج متخصص  / سائقمرشد  
 اإلنتقاالت بسٌارة خاصة حدٌثة من الوصول إلى المغادرة 

 السعر الٌشمل التالً :
تذاكر الطٌران -  ي مصروفات شخصٌةأ  

Hotels 
Bihac  : 3 nights  
Kostelski Buk    www.kostelski-buk.com     

Mostar : 2 nights  
Bristol    www.bristol.ba  

Sarajevo : 2 nights  
Marriott Courtyard  www.marriott.com/hotels/travel/sjjcy-courtyard-sarajevo  

 في حالة فندق رادون بالزا بسراييفو ، السعر يكون : 

فرد 2   األفراد عدد 
دوالر (   932ٌورو ) 828  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

السعر يكون :  في حالة فندق هوليوود بسراييفو ،  

فرد 2   األفراد عدد 
دوالر (  984ٌورو ) 795  سعر الفرد فً غرفة مزدوجة  

http://www.kostelski-buk.com/
http://www.bristol.ba/
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjjcy-courtyard-sarajevo
http://www.marriott.com/hotels/travel/sjjcy-courtyard-sarajevo


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


