 8ايام  7ليالي كل يوم ثالثاء
مدريد  -قرطبه  - -غرناطه –اسشبيليه – روندا  -توليدو  -مدريد

اليوم األول ( عمان – مدريد )  :الثالثاء
مغادره مطار الملكة علياء والتوجه إلى مدريد ،االستقبال واالنتقال إلى الفندق وتوزيع الغرف .
اليوم الثاني ( مدريد –) :االربعاء
بعد اإلفطار ،للتعرف على أهم معالم مدينة مدريد و بعد الظهر وقت حر للتسوق و الراحه ،
والمبيت
اليوم الثالث (مدريد – قرطبه  -اشبيليه ) :الخميس
بعد اإلفطار ،االستعداد الي االنطالق الي المحطه في تمام  03:80رحله للتعرف على أهم معالم
مدينة قرطبه وزياره المسجد و متابعه الرحله الي اشبيليه و الوصول و المبيت
اليوم الرابع :اشبيليه الجمعه
بعد اإلفطار ،التعرف على مدينه اشبيليه و زياره ( حديقة ماريا لوسيا ) ،وبعد الظهر حر للراحه
اليوم الخامس  ( :اشبيليه – روندا – كوستا ديل سول ) السبت
.بعد االفطار االنتقال الي روندا و التمتع بالمناظر الخالبه و السير بين االوديه و الجبال و متابعه
الطريق الي الساحل الذهبي .
اليوم السادس ( غرناطه) :االحد
بعد اإلفطار ،التوجه إلى مدينة غرناطه عن طريق عاصمة الجنوب ملقا ،وصول غرناطه
واخـذ جولة للتعرف على أهم معالم هذه المدينة الجميلة ،زيارة قصر الحمرا و الحدائق
الموجوده وزياره قلعه المماليك ثم الذهاب الى الفندق ،العشاء والمبيت
اليوم السابع (غرناطه – توليدو  -مدريد ) االثنين
بعد اإلفطار ،االنتقال إلى العاصمة التاريخية ألسبانيا طوليطلة ( توليدو ) لالستمتاع بالحضارة
القديمة ألسبانيا التي عاشت ثالث حضارات معا ( المسيحيين و اليهوديه و والمغربيه ) و المشي
بشوارعها الضيه وبعد تناول طعام الغداء متابعة الرحله إلى مدريد والوصول إلى الفندق المقرر
والمبيت .
اليوم الثامن ( مدريد – عمان )  :الثالثاء
بعد اإلفطار ،حر للراحة لحين موعد إقالع ألطائره إلى عمـــــــــان

مدريد
3 nights Madrid

اشبيليه
2 nights Sevilla

كوستا ديل سول
Costa Del Sol
1 night

غرناطه
Granada
1 night

Mayorazgo / Tryp
Washington

Catalonia Santa
Justa

Sol Principe

Los Angeles

Husa Princesa /
Tryp Menfis /
Catalonia Gran Via

Meliá Lebreros

Melia Costa del
Sol

Abades Nevada
Palace

التصنيف

االسعار ادناه للشخص
التاريخ

1 - 30 jun
*4
1 jul– 31 oct
*4
1 - 30 jun
*5
1 jul – 31 oct
*5

المزدوجة

المفردة

1560

1860

1590

1890

1665

2090

1700

2130

** األســــــــــعار تشمـــــــــــــــل :
 االقامه لمدة  8ليالي في مدريد وليلتان في اشبيليه وليلة في كوستا وليلة في غرناطه مع الوجباتالمذكورة في البرنامج .
 تذكرة السفر على متن الملكية االردنية عمان – مدريد – عمان. المواصالت من والى المطار في مدريد. جميع الرحالت الداخلية مع دليل مرافق. ضريبة المغادرة** األسعــــــــار ال تشمل (:المصاريف الشخصية ورسوم التأشيرة )
معلومات هامه  :التذكره على الملكيه على درجه  sقابله للتغير حسب موعد السفر

*4

*5

