تونس – احلمامات
 8ايام  7ليايل

اليوم االول  :الوصول الي مطار تونس قرطاج و االستقبال من قبل المندوب و الوصول الي فندق في الحمامات و العشاء و
المبيت

اليوم الثاني  :بعد اإلفطار ،المغادرة مع دليل الي نابل مركز الحرف اليدوية الهامة األكثر شهرة لصناعة الفخار ،والماء المقطر
من الزىور البرتقال والورود ونباتات الياسمين ، .زيارة نيابوليس القديمة والسوق ورشة الخزف والفخار .من ثم العودة إلى

الحمامات ،زيارة المدينة القديمة ،القلعة اإلسبانية مع الدرج في اإلسبانية الشهيرة ووقت الفراغ في مقهى "سيدي بو حديد" الذي

يواجو البحر على حساب المشترك  .العودة إلى الفندق ،العشاء والمبيت .

اليوم الثالث  :بعد اإلفطار ،المغادرة إلى متحف باردو المتحف األثري األكثر أىمية في بلدان المغرب العربي وأغنى بشأن

الفسيفساء الرومانية في العالم .زيارة المدينة المنورة والوقت الحر في األسواق للتسوق .المغادرة إلى قرطاج التي أنشئت في

 418قبل الميالد .وأكبر منافس روما حيث يمكننا العثور على واحد من أفضل المواقع التاريخية في غرب البحر األبيض

المتوسط  .زيارة اآلثار الرومانية ،والحمام الحراري لالالنطونية ،والموانئ البونية والمسرح والمتحف الوطني .المغادرة إلى سيدي

بو سعيد :قرية رائعة حقا التي يمكن العثور عليها مع المنازل البيضاء مغاربي يجلس على تلة عالية في وئام متميز .زيارة مدينة وأبو

سعن ،واالسترخاء في "مقهى سيدي شعبان" أو "مقهى قصر  "Nattesالتي لها إطاللة على البحر لطيفة جدا على حساب
المشترك  .العودة إلى الحمامات والعشاء واإلقامة في الفندق

اليوم الرابع  :بعد اإلفطار ،المغادرة إلى المنستير ،ويقدم ىذا المنتجع السياحي الحديث مع المجمعات الفندقية الفاخرة ،والتي
تقع على طول الساحل  . Dkhilaزيارة للرباط ،المكان الرئيسي للمصلحة وضريح بورقيبة .استمرار لسوسة ،القاعدة

العسكرية  Hadrumetum Phonecienالبونية ىانيبال القديمة ، .ومنتجع اللقطات التي يحتفظ تاريخها مثيرة

لإلعجاب .المدينة المنورة الرائعة ،التي تحتوي على الرباط ،والجامع الكبير ومتحف رائعة ىو شاىد على األىمية التاريخية

للمدينة .زيارة المدينة المنورة وميناء القنطاوي .مكان يقع على الشريط الساحلي بانورامية :األروقة التي مهدت األزقة األماكن
منمق ومطعم على شاطئ البحر ،تعطي للموقع سحر من العام األسبق .العودة إلى الحمامات والعشاء واإلقامة في الفند

اليوم الخامس  :بعد اإلفطار ،في الساعة  00:00المغادرة إلى مارينا ياسمين الحمامات بالقارب الرحلة .وشملت غداء الشواء

في القارب و المشروبات في  ،10:00بعد الظهر العودة إلى الفندق.تناول العشاء واإلقامة في الفندق
اليوم السادس  :بعد االفطار يوم حر تناول وجبو الغداء والعشاء  .رحلو اختياريو الي حديقو قرطاج الند

اليوم السابع  :بعد االفطار يوم حر وتناول الغداء والعشاء  .رحلو اختياريو الي حديقو الحيوانات في الحمامات

اليوم الثامن  :بعد االفطار االنتقال الي المطار و العوده الي ارض الوطن .

السعر للشخص الواحد بالدينار :
الفندق

التصنيف

Le royal yasmine hamamat
Full board

*5

El mouradi menzah hamamt
All inclusive

*4

Rio marco polo hamamat
All inclusive

*4

التاريخ

غرفه
المزدوجة

الثالثيه

المفرده

طفل مع
سرير

1/7 - 31/8

875

860

1200

600

1/9 – 31/10

800

790

945

555

1/7 - 14/9

850

840

1000

625

15/9 – 4/10

770

760

900

530

10/7 - 1/9

975

965

1125

675

2/9 - 27/9

915

900

1055

630

األسع ـ ـ ـ ــار ال تشمل:

األسـ ـ ـ ـ ــعار تشمل:

 -أي فواتير تلفون او درايكلين واي طلبات داخل الغرفة .

 -المبيت  7ليالي مع جميع الوجبات

 -توفير مواصالت للتنقالت والجوالت .

 -الجوالت االختاريو .

 -االستقبال والترحيب من والي المطار

 -دخوليات االماكن السياحيو

 دليل مرافق بالرحلوClass

Arr.
Time

 تذاكر الطائرهDep.
Time

To

From

Flight

Date

