
برنامج الرحله اليوم

.للسفر الى بافوس على خطوط طيران الشارتر مدة الرحله ساعه1التجمع بمطار القاهره  صالة السفر 

..احيه حديثهعند الوصول يتم االستقبال من طرف مندوبنا واالنتقال الى الفندق فى ليماسول للتسكين بأتوبيسات سي-

.اإلستمتاع بباقى اليوم حر.دقيقه45مدة اإلنتقال من بافوس الى ليماسول -

يونيـــو5-اليوم األول 

ليماسول–القاهره 

:اإلفطاربوفيه مفتوح بالفندق 

جبال ترودوس اهم معالم قبرصالتجمع بالفندق صباحا والتحرك بمرافقة مرشد سياحى لالستمتاع بيوم كامل لزياره 

االستمتاع بمشهد بانورامى لجزيرة قبرص حيث الطبيعه الخضراء التى التوصف والمناظر الطبيعيه و القرى الساحره-

.زيارة قرية ليفكارا المشهورة بصناعات الحرف اليدويه من الفضيات واألقمشه-

و قبر االنبا مكاريوس. زيارة دير كيكوس-

.زيارة قرية أومودس الخالبه  من اجمل قرى الريف القبرصى حيث الهدوء و الطبيعه على جبل ترودوس-

العودة الى ليماسول حيث المرور من خالل العديد من التالل والتمتع بالنظر إلى الريف القبرصى-

(ساعات 8مدة الرحلة -مرشد سياحى -االنتقاالت ) يورو يشمل 30سعر الطفل -يورو 50سعر الفرد البالغ 

يونيــو6-اليوم الثانى 

ليماسول

جبال ترودوس-رحلة إختياريه

:اإلفطاربوفيه مفتوح بالفندق 

نة الرناكاإلى نيقوسيا عاصمة قبرص و مديالتجمع بالفندق صباحا والتحرك بمرافقة مرشد سياحى الستمتاع بيوم كامل 

.  جولة حرة فى شارع ليدرا اهم شوارع نيقوسيا للتسوق و الكافيهات والمطاعم -

Laikiجولة فى شارع - Geitonia اهم الشوارع القديمة فى  نيقوسيا للحرف اليدويه

افيه و الكافيهات  التوجه الى الرناكا لالستمتاع بباقى اليوم على كورنيش مدينة الرناكا حيث شواطىء الرناكا الرمليه والمياة الص-

(ساعات8مدة الرحلة –مرشد سياحى -يشمل اإلنتقاالت  ) يورو 30سعر الطفل -يورو 45سعر الفرد 

يونيــو7-اليوم الثالث 

ليماسول

نيقوسيا و-رحلة إختياريه

الرناكا

.  اإلفطاربوفيه مفتوح بالفندق

يوم حر لالستمتاع بمدينة ليماسول واالسترخاء على شواطىء ليماسول
يونيــــو8-اليوم الرابع 

يوم حر-ليماسول 

.اإلفطاربوفيه مفتوح بالفندق

ط حيث المياة االنتقال من الفندق صباحا و التوجه الى أيانابا لالستمتاع بيوم كامل للسباحه على اجمل شواطىء البحر المتوس

الكريستال والرمال الناعمه فى البلو الجون

التعرف على اجمل مالمح مدينة ايانابا و معالمها الشهيره-

(ساعات8مدة الرحلة –مرشد سياحى -يشمل اإلنتقاالت  ) يورو 30سعر الطفل -يورو 40سعر الفرد 

يونيــــو9-اليوم الخامس 

أيانابا-رحلة إختياريه

.اإلفطاربوفيه مفتوح بالفندق

.التجمع بالفندق استعداد للمغادره واإلنتقال الى مطار بافوس للسفر الى القاهره على خطوط طيران الشارتر
اليوم السادس

القاهره-بافوس 

رحلة عيد الفطــر–قبــــرص 
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تفاصيل الفنادق

:األسعار غير شامله :األسعار شامله 

جنيه 950مصروفات استخراج الفيزا •

أى بند لم يذكر اعاله•
الرحالت اإلختياريه داخل برنامج الرحله•

جنيه للفرد950مصروفات استخراج الفيزا •

شهور6باسبور سارى لمدة •

خلفيه بيضاء حديثه6* 4صوره شخصيه مقاس 2عدد •

.أشهر باللغه اإلنجليزيه حديث6كشف حساب بنكى ألخر •

جواب من جهة العمل باللغه اإلنجليزيه•

صورة من السجل التجارى والبطاقه الضريبيه ألصحاب المهن الحره •

باسبور قديم قبرص او شنجن او امريكا او ال يوجدالىسابقهتأشيرةيتوفرلماذاتحركاتشهادةاستخراجيلزم•

:سياسة الحجز :اوراق استخراج الفيزا 

من قيمة الرحله عند الحجز % 50يتم دفع •
يوم قبل ميعاد السفر15يتم دفع باقى قيمة الرحله •

:سياسة اإللغاء

من إجمالى سعر الرحله%25يوم قبل ميعاد السفر يتم خصم 45لإللغاء من تاريخ الحجز حتى •

من اجمالى سعر الرحله%50يوم قبل ميعاد السفر يتم خصم 15يوم الى 45لإللغاء من •

من سعر الرحلة% 100يوم حتى ميعاد السفر يتم خصم 15لإللغاء ابتداء من •

:ملحوظات عامه

يسرى سعر األطفال أعاله على عدد طفل واحد لكل غرفه بمشاركة الوالدين•

قبل ميعاد السفرايام 7يتم تحديد مواعيد الطيران الشارتر فى الذهاب والعوده •

األطفال 

2–12

الغرفه الفرديه الفرد فى الغرفه

الثالثيه

الفرد فى الغرفه

المزدوجه

اسم الفندق

ج6600 ج9990 ج7900 ج7990

Episkopiaana Hotel - 3*
باإلفطار

http://www.episkopianahotel.com/

ج6600 ج10900 ج8400 ج8500

Pefkos Hotel - 3*
باإلفطار

http://pefkoshotel.com/

ج6600 ج12800 ج8990 ج9200

Park Beach Hotel - 3 Sup*
صف اول على البحر-باإلفطار 

http://www.parkbeach.cy.net/

ج6600 ج15250 ج10900 ج11200

Poseidonia Beach Hotel - 4*
صف اول على البحر-باإلفطار 

http://www.poseidonia-beachhotel.com/

تذكرة الطيران ذهاب وعودة علي خطوط طيران الشارتر•
شاملة الضرائب(القاهره–بافوس –القاهره )

.المطار/ الفندق / اإلنتقاالت المطار •

مفتوحليالى فى ليماسول شاملة اإلفطار بوفيه 5اإلقامة •

هاالقامفترةطولللمجموعهمرشد من الشركة مرافق•
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