سيريالنكا  6ايام  5ليالي
اليوم االول :التوجه الي مطار عاليا الدولي واالنتقال الي كولوكبو مباشره والوصول أليي مطيار كولومبيو و متابيه
الطريق الي كاندي التوجه الي الفندق والمبيت
اليوم الثاني  :بعد االفطار رحله في حدائق نباتيي بيرادينيياو و يد بنييم للميرل االوليا حييا الحديقي النباتيي وحديقي
السرورو وتوفر مجموع متنوع ومدحش من النباتام واألشجار والزحورو في المساء القييام بجولي فيي المديني
في كاندي العاصم آخر ملوك السريالنكي وحي من موا ع التيرا العيالميو اسيم نكانيدين تستحؤير ر روعي
وروع و ال تزال العديد من األساطير والتقاليد والفولكليورو جوليه فيي جمييع أنحياء بحييرل كانيدي التيي بناحيا المليك
السنهالي الماؤي ،وسري  Wickrama Rajasingheفي 8971و زيارل مدين كاندي ،البازار ،مركز الفنيون،
الحرف اليدوي ومتحف جوحرل و أيؤا زيارل معبد بقايا السن وبعد يلك يشهد المعرض الثقافيو
البقاء بين عشي وؤحاحا في فندق ريجنسي
اليوم الثال  :اإلفطار في الفندق ،االتنقال الي احونغاال عبر Pinnawala
و Pinnawalaدار االيتام لزواره أفؤل فرص لر ي عدد كبير من الفيل في امياكن ريبي و تسسسيم دار األيتيام
في عام  8792وبدأ مع سبع الفيل اليتاماو الييوم بعيض مين حي الء األيتيام التمتيع ثيرول مين ر يي العجيل الييين
ولدوا في نفس المو عو بمساعدل خبراء الفيل المحليين واألجانب ،بدأم  Pinnawalaبرنامج ناجح تربي األسيير
ووليد أول طفيل الفييل فييي 8711و حيو األكثير اثييارل لالحتميام للزييارل فييي و يم والتغييي لر يي الفيلي طفيل يجييري
زجاج تغيي والقطيع بسكمله اتخايحا لحمام بعد يلك الا النهر بالقرب من بلو
البقاء بين عشي وؤحاحا في حيريتانس أحونجاال (غرف ديلوكس)
اليوم الرابع :اإلفطار في الفندق ،االنتقال الي جالي
في طريقها القيام السفاري النهري في نهر مادو حي حيئ المياه الؤحل في جنوب غرب سري النكيا ،الييي ييدخل
البحيير فييي باالبيتييياو خييالل رحييالم السييفاري النهيير ،وزيييارل الجييزر غييير المسحول ي والمييزار القرف ي حي ي يمكيين
الحصول علا نظرل ثا ب في الحيال الريفي التقليدي و مديني جيالي حيي واحيدل مين الميدن المحفوظي جييدا الحقبي
االستعماري في جنوب شرق آسيا ،و يد أعلنيم نموا يع التيرا العيالمينو المتحيف الهولنيدي والكنيسي الهولنديي
نوعان من المعالم السياحي الشهيرل في جاليو وكما حو معروف في المدين اللحساسي اليدانتيل المصينوع ييدويا
وخشب األبنوس المنحوتام لهاو
اليييوم الخييامس  :وجب ي اإلفطييار االنتقييال الييي كولومبييو عبيير Kitulgalaو بعييد ظهيير اليييوم القيييام بجول ي مدين ي
كولومبييو  ،علييا غييرار العديييد ميين العواصييم فييي البلييدان الناميي حييو تغيييير سييريع وجههيياو بييين عشييي وؤييحاحا ،
وناطحام السحاب حي تنشس من المباني القديم و فم مرل واحدلو حتا اآلن في بعض األجزاء  ،حو اإلبقاء عليا
سحر العالم القديمو األمياكن األخير يام االحتميام حيي بيازار بيتياه  ،حنيدوس  ،ومعبيد بيويي  ،والمنياطق السيكني
حي تجد صرا من األثرياء  ،وكولومبو المتحيف التييكاري بانيدارانايكا اليدولي اعي المي تمرام (-- )BMICH
حدي صريح الا سري النكا من جمهوري الصين الشعبي  ،ومتحف حولنديو المبيم في القرف جراند كولومبو
اليوم السادس :بعد اإلفطار التوجه الا المطار للمغادرل العوده الي عمان بيمن هللا ورعايته و

السعر للشخص الواحد بالدينار االردني:
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األســــــــــعار للشخص الواحد في الدينار االردني تشمل :
 اإل ام لمدل ليله في كولومبو  2/ليله في مدين كاندي  2 /ليله في احونغاال وجبه االفطار و جميع الرحالم الميكورل في البرنامج أعاله و المواصالم من والا المطار و دليل مرافق طيل أيام الرحل و ؤريب المغادرل تيكرل الطائرل علا متن القطريه


األسعــــــــار ال تشمل:
رسوم الفيزا  03دينار  ،رسوم دخول األماكن السياحي (المصاريف الشخصي و الوجبام الغير ميكورل

مالحظه  :السعر ابل للتغير حسب توفر المقاعد

