عمان – البتراء -:
فً تمام الساعه  03.50ص التجمع فً المكان المقرر و األنطالق الساعه  00:00صباحا بإتجاه مدٌنة االنباط ( البتراء
الوردٌة ) عبر الطرٌق الصحراوي  ،التوقف فً األستراحه لمدة  30دقٌقه ومن ثم متابعة مسٌر الرحله (مع اجراء
المسابقات والفعالٌات على متن الحافلة لمنح الرحلة اجواء ممتعه خاصة ) الى مدٌنة البتراء
( المدٌنه الوردٌه ) اعطاء الوقت الكافً للتجول داخل المدٌنه لمدة (  5ساعات ) او ماٌراه
ألمندوب مناسب لوقت الزٌارة من ثم التوجه الى احد المطاعم لتناول وج بة الغذاء
(على حساب المشترك)
البتراء – وادي رم -:
بعد الغداء التوجه الى وادي رم عبر الطرٌق الملوكً الوصول الى
المخٌم السٌاحً لحضور اجمل سهرات الصحراء على انغام الـ
 DJو تناول وجبة العشاء بوفٌه مفتوح ( زرب على الطرٌقه
البدوٌه) ثم متابعة المسٌر الى العقبة و تسلٌم الغرف وقت حر .
وادي رم  -العقبه -عمان --:

االفطار بوفٌه مفتوح داخل الفندق للساعه ( )33:50ومن ثم تسلٌم الغرف وترتٌب الحقائب فً
الباص واالستعداد والركوب فً الباص لالنطالق الى السارٌه ثم التجمع عند السارٌه الساعه
( )5:50و االنطالق الى مطعم لتناول وجبة غداء على حساب المشترك اختٌاري) وبعد الغداء
االنطالق الى الشوٌخ مول لمدة ساعه ومن ثم االنطالق الى مدٌنة عمان بأمان هللا هللا ورعاٌته.
اسم الفندق

الوجبات

الشخص بالغرفة المزدوجة او الثالثٌة

األطفال ما بٌن  0-2سنوات

الكازار *2

H.B

22

33

فندق الٌخت *5

H.B

53

33

جولدن تولٌب العقبة *3

H.B

50

33

خلٌج العقبة

H.B

35

33

كورال بٌه

H.B

33

33

هلتون دبل تري

H.B

32

33

العرض ٌشمل :
التنقالت بباصات.المبٌت فً العقبة فً الفندق احد الفنادق المختارة  .االفطار بوفٌه داخل الفندق .زٌارة الشوٌخ مول والقرٌة الصٌنٌة .
دلٌل مرافق من المكتب .العشاء فً رم مع حفلة  DJعائلٌة

العرض ال ٌشمل :
دخولٌات االماكن السٌاحٌة أي تغٌٌر فً البرنامج  .أي تغٌٌر فً وجبات الطعام .المصارٌف الشخصٌة .
دخولٌات االماكن السٌاحٌه بالدٌنار االردنً
المنطقه
البتراء
وادي رم
متحف االحٌاء

لألردنً
 3دٌنار
 3دٌنار
نصف دٌنار

لألجنبً
 30دٌنار
 3دنانٌر
 2دٌنار

