( 8ايام  7 -ليال)
القاهرة -االقصر -اسوان -القاهرة.
رحالت السبت واالثنيه
الٌوم األول:

االستقبال من المطار ،التوجه للفندق  ،رحله اختٌارٌه سهره  ،ثم المبٌت  .عشاء

الٌوم الثانً:

بعد تناول االفطار ،االنطالق بزٌارة منطقة االهرامات الثالثة (خوفو-خفرع-منكاورع) وهى واحد من عجائب الدنٌا السبع واهم المناطق
األثرٌة بمصر ،وتناول وجبة الغذاء الممٌز بنكهه مصرٌه  ،ثم التوجه لمحطه مصر الستقالل القطار السوان  ،والمبٌت بالقطار.

الٌوم الثالث:

بعد تناول االفطاربالقطار،الوصول ل مدٌنة أسوان ثم التحرك لزٌارة السد العالً  ،السد القد ٌم ،و معبد فٌله  ،وتناول وجبة الغذاء خالل
الرحلة  ،مساءا تناول وجبة العشاء مع عرض نوبً ،،االبحار الً كوم امبو والمبٌت فً كوم امبو.

الٌوم الرابع:

بعد تناول وجبه االفطار ،زٌارة معبد كوم امبو ثم االبحارالً ادفو ،زٌارة معبد ادفو بالحنطور ،ثم االبحار لألقصر مرورا بهوٌس اسنا
الغذاء خالل الرحلة  ،مساءا ،العشاء وجالبٌة بارتً ثم المبٌت فً األقصر.

الٌوم الخامس:

بعد تناول االفطار ،زٌارة البر الغربً والذي ٌشمل وادي الملوك  ،تمثالً ممنون ومعبد حتشبسوت  ،تناول وجبة الغذاء وقت حر لألنشطة
الحرة  ،مساءا ،تناول وجبة العشاء مع برنامج شرقً ثم المبٌت باألقصر.

الٌوم السادس:

بعد تناول االفطار ،المغادرة لزٌارة البر الشرقً و معبد الكرنك واألقصر ،التوجه لمحطه القطار للوصول للقاهره  ،المبٌت بالقطار.

الٌوم السابع :

بعد تناول االفطار بالقطار ووصول القاهره ثم التحرك لزٌارة المتحف المصري وهو واحد من اشهر المتاحف والذى ٌحتوى على عدد
كبٌر من القطع األثرٌة القدٌمة وٌوجد بهذا المتحف اكبر واعظم كنز على مر العصور وهو كنوز الملك توت عنخ امون  ،باإلضافة لتناول
وجبة الغذاء المصري ،ثم بعد ذلك العودة ،والمبٌت بالقاهرة ٌ( ،مكن عمل اختٌاري سهرة صوت وضوء لٌال امام االهرامات)

الٌوم الثامن:

بعد تناول االفطار  ،وقت حر ،حتً موعد العوده للوطن .

البرنامج ٌشمل:
 -1االقامه فى القاهره  2لٌله باالفطار.
-2االقامه فى القطار  2لٌله باالفطار -العشاء.
 -3االقامه فى الناٌل كروز  3لٌالى افطار  /غداء  /عشاء.
-4المواصالت من المطار للفندق والعكس بالقاهره.
 -5المواصالت من المحطه للفندق والعكس فى اسوان واالقصر.
 -6رحالت ٌومٌه بالقاهره (اهرامات ومتحف مع غداء ).
 -7رحالت ٌومٌه كامله فى االقصر واسوان لمده  3لٌالى .
 -8دخولٌات المزارات سواء بالقاهره او االقصر واسوان .
 -9تذاكر قطار النوم ذهاب وعوده باالفطار والعشاء.
 -10تذاكر الطٌران الدولٌه عمان  /القاهره  /عمان .

مالحظات -:
 -1اى طلبات خاصه للزباٌن سواء مأكوالت اضافٌه او مشروبات اثناء الرحالت .
 -2البرنامج خاص بالجنسٌات العربٌه فقط ماعدا الخلٌج العربى .
 -3االسعار سارٌه من االن وحتى تارٌخ  20دٌسمبر  2018وقبل فتره راس السنه .

الفندق
** 4
**5

الفرد فى المفرده
دٌنار 680
دٌنار 750

الفرد فى المزدوجه او الثالثٌه
دٌنار 540
دٌنار 580

http://egypt-nile-cruise.com/ms-suntimes-nile-cruise/

( 8ايام  7 -ليال)
القاهرة -االقصر -اسوان -القاهرة.
رحالت الخميس.
الٌوم األول:

االستقبال من المطار ،التوجه للفندق  ،رحله اختٌارٌه سهره  ،ثم المبٌت  .عشاء

الٌوم الثانً:

بعد تناول االفطار ،االنطالق بزٌارة منطقة االهرامات الثالثة (خوفو-خفرع-منكاورع) وهى واحد من عجائب الدنٌا السبع واهم المناطق
األثرٌة بمصر ،وتناول وجبة الغذاء الممٌز بنكهه مصرٌه  ،ثم التوجه لمحطه مصر الستقالل القطار السوان  ،والمبٌت بالقطار.

الٌوم الثالث:

بعد تناول االفطاربالقطار،الوصول ل مدٌنة أسوان ثم التحرك لزٌارة السد العالً  ،السد القد ٌم ،و معبد فٌله  ،وتناول وجبة الغذاء خالل
الرحلة  ،مساءا تناول وجبة العشاء مع عرض نوبً ،،االبحار الً كوم امبو والمبٌت فً كوم امبو.

الٌوم الرابع:

بعد تناول وجبه االفطار ،زٌارة معبد كوم امبو ثم االبحارالً ادفو ،زٌارة معبد ادفو بالحنطور ،ثم االبحار لألقصر مرورا بهوٌس اسنا
الغذاء خالل الرحلة  ،مساءا ،العشاء وجالبٌة بارتً ثم المبٌت فً األقصر.

الٌوم الخامس:

بعد تناول االفطار ،زٌارة البر الغربً والذي ٌشمل وادي الملوك  ،تمثالً ممنون ومعبد حتشبسوت  ،تناول وجبة الغذاء وقت حر لألنشطة
الحرة  ،مساءا ،تناول وجبة العشاء مع برنامج شرقً ثم المبٌت باألقصر.

الٌوم السادس:

بعد تناول االفطار ،المغادرة لزٌارة البر الشرقً و معبد الكرنك واألقصر ،التوجه لمحطه القطار للوصول للقاهره  ،المبٌت بالقطار.

الٌوم السابع :

بعد تناول االفطار بالقطار ووصول القاهره ثم التحرك لزٌارة المتحف المصري وهو واحد من اشهر المتاحف والذى ٌحتوى على عدد
كبٌر من القطع األثرٌة القدٌمة وٌوجد بهذا المتحف اكبر واعظم كنز على مر العصور وهو كنوز الملك توت عنخ امون  ،باإلضافة لتناول
وجبة الغذاء المصري ،ثم بعد ذلك العودة ،والمبٌت بالقاهرة ٌ( ،مكن عمل اختٌاري سهرة صوت وضوء لٌال امام االهرامات)

الٌوم الثامن:

بعد تناول االفطار  ،وقت حر ،حتً موعد العوده للوطن .

البرنامج ٌشمل:
 -1االقامه فى القاهره  1لٌالى باالفطار.
-2االقامه فى القطار  2لٌله باالفطار -العشاء.
 -3االقامه فى الناٌل كروز  4لٌالى افطار  /غداء  /عشاء.
-4المواصالت من المطار للفندق والعكس بالقاهره.
 -5المواصالت من المحطه للفندق والعكس فى اسوان واالقصر.
 -6رحالت ٌومٌه بالقاهره (اهرامات ومتحف مع غداء ).
 -7رحالت ٌومٌه كامله فى االقصر واسوان لمده  4لٌالى .
 -8دخولٌات المزارات سواء بالقاهره او االقصر واسوان .
 -9تذاكر قطار النوم ذهاب وعوده باالفطار والعشاء.
 -10تذاكر الطٌران الدولٌه عمان  /القاهره  /عمان .
مالحظات -:
 -1اى طلبات خاصه للزباٌن سواء مأكوالت اضافٌه او مشروبات اثناء الرحالت .
 -2البرنامج خاص بالجنسٌات العربٌه فقط ماعدا الخلٌج العربى .
 -3االسعار سارٌه من االن وحتى تارٌخ  20دٌسمبر  2018وقبل فتره راس السنه .

الفندق
** 4
**5

الفرد فى المفرده
دٌنار 720
دٌنار 740

الفرد فى المزدوجه او الثالثٌه
دٌنار 585
دٌنار 595

http://egypt-nile-cruise.com/ms-suntimes-nile-cruise/

