
 باكدج رحلة فرنسا 

عانا برحلة ال تنسي الى اجمل عواصم العالم ) باريس (استمتع م

 ليالي 6 –ايام 7مدوة الرحلة 

اليوم االول : 

ريس والتقاط الصور االستقبال بالمطار واالنتقاالت الى الى الفندق بمعرفة مشرف الشركة بباريس . وفسحة وخروجة  مساءا الى ساحة نودتردام وسان ميشيل ببا

 واالستمتاع بشوارع وجمال مدينة باريس . ثم العشاء في احدي المطاعم 

اليوم الثاني : 

متعة فوق الخيال والصعود الى برج ايفل وتناول الغداء . ثم رحلة بالكروز في نهر . وقضاء اليوم باكمله في برج ايفل واالستمتاع  صباحا 9التحرك بعد الفطار الساعة 

 الفندق  السين  لرؤية معالم باريس الساحرة ثم العودة الى

اليوم الثالث : 

اخر النهار والعودة الى الفندق  تمتاع برؤية تاريخ البشرية كلها في مكان واحد . ثم الغداءواالسصباحا من الفندق الى متحف اللوفر  9التحرك بعد الفطار الساعة 

يورو للفرد (  110) اختيارية  . ديزنــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــد                 :  اليوم الرابع 

اليوم الخامس : 

 يمكن ما أرخص من المنطقة هذه في األسعار أن حيث بباريس السكركير بمنطقة التسوق ثم عينك تراها أن يمكن طبيعية مناظر باجمل واالستمتاع بيتشموه حديقة زيارة

 كلها بباريس

اليوم السادس : 

اعلى : المكان الذي  التوجه الى اجمل شوارع باريس ) الشانزليزيه ( ووقت حر لالستمتاع بالتجول في هذا الشارع وزيارة قوس النصر والصعود الى قوس النصر من

   1918لعالمية االولى منذ انتهاء الحرب ا 2018سنة على الحرب العالمية في شهر نوفمبر  100شهد احتفال فرنسا والمانيا وامريكا وروسيا بمرور 

ل للعودة الى الوطن بسالمة اهلل والتوجه الى مطار شارل دي جوو 12الفطار ثم التحرك من الفندق الساعة  اليوم السابع :

10000سنوات  4: اقل من 15200سنة 12ل  4: الطفل من للفرد  22400سعر الباكدج :

االسعار ال تشملاالسعار تشمل

رحلة ديزني الند االختياريةليالي بالفطار 6 –ايام 7نجوم بالفطار   3االقامة بفندق 

اي وجبات غير مذكورة بالبرنامجاالنتقاالت من الفندق للمطار في الذهاب والعودة

جميع االنتقاالت الداخلية . وتستخدم المواصالت العامة في حالة عدم اكتمال 

 مريحة ونظيفة جدا العدد المطلوب للرحلة . وهي
الطيران ذهاب وعودة ويحدد سعره عند الحجز 

تاشيرة السفر رسوم دخول جميع المزرات السياحية المذكور

مشرف مرافق للرحلة من فرنسا او من مصر طول الوقت

يوم بشرط صدور التاشيرة  15ملحوظة . اخر ميعاد لحجز اي رحلة قبها ب الوجبات المذكورة بالبرنامج

الة عدم الحصول على التاشيرة في حيوم  40وقبلها  هدايا قيمية من الشركة

مواعيد الرحالت : 

 2019 نوفمبر  1الجمعة  – 2019سبتمبر  6الجمعة  – 2019اغسطس  2الجمعة  – 2019يوليو  5الجمعة  –

www.elsalamtours.com تواصل معانا عبر موقع شركتنا -

 01207747735 -للحجز واالستفسار : -
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