
شركه السالم للسياحه

2019الرحالت الخارجيه صيف   

،   13/8حتي  8/8،   8/8حتي  3/8،   3/8حتي  29/7،    24/7حتي  19/7،    10/6حتي  5/6   قبرص ) ليماسول (   

. 2/9حتي  28/8،   28/8حتي  23/8،   23/8حتي  18/8،   18/8حتي  13/8     

انتقاالت مطار فندق مطار (ار / ليله ، طيران شارتر / اقامه باالفط 5يوم /  6)  

سنه 11 – 5من  سنه 5 – 2من    2رضيع حتي  
 سنه 

الفرد بالغرفه 
 المفرده

بالغرفه الفرد 
المزدوجه او 

 الثالثيه

 االوتيل

9999 5290 1499 17500 13900 5* Grand Resort 

8999 5290 1499 16300 12500 4* Poseidonia Beach 

6500 5290 1499 9990 7990 3* Valan or Sylvia 

 االسعار ال تشمل : 1- التاشيرة 950 ج        2 – الرحالت االختياريه وتكلفتها ) جبال ترودوس ، الرناكا العاصمه ،

يورو او مايماثلها (  120بافوس الميناء = للفرد  

 سياسه االطفال  : رضيع حتي 2 سنه شامل الضربيه فقط .

 مالحظات : العميل مسئول عن تصاريح السفر من اي من الجهات ) شركه ، جيش ، اذاعه وتليفزيون ، الخ 

 برنامجنا :

مبيت .  –يوم حر  –تسكين بالفندق  –استقبال  –قبرص  مطار القاهرة الدولي للسفر اليبالتجمع :  اليوم االول  

 حتي وقت حر، يقونات الفضية والبرونزية، والثريات الذهب لمشاهده االزيارة دير كيكوس و  -لجبال ترودوس الرائعه  التحرك – بوفيه افطار:  اليوم الثاني

) الرحله اختياريه بتكلفه (  تناول وجبه غذاء الجبلو االتسوق  العميل يمكن  

، وهو من امتع واشهر المنتزهات المائيه بقبرص + االلعاب المائيه لجميع االعمار )رحله  فاسورى ووترمانيا: بوفيه افطار ، توجه لمنتزه اليوم الثالث 

 اختياريه بتكلفه ( 

 : بوفيه افطار ، توجه الي الرناكا حيث الثقافه والشواطئ الخالبه ووجود قبر لعازر بها كنيسه القديس الزاروس لعازر وشاطئ مجاني محاطاليوم الرابع 

نجو موبالقرب من ضفه بحيرة الملح وهي بحيره جافه صيفأ مليئه بالماء شتاءأ ، وحيث طيور الفال تكية هالة سلطانام حرام او عم والفنادق وحوله مسجد بالمقاهي والمطا

وحيث يوجد سياحه الغوص لموقع ) مطار زنوبيا ( الشهير هناك ) اختياريه بتكلفه (  –الرائعه   

ثم مرورا الي  –وجه لبافوس ومناظر رائعه لقريه او مود هوس حيث افضل انواع النبيذ ثم زيارة دير الصليب المقدس الت –بوفيه افطار : اليوم الخامس

به . هسرداب الموتى أيا سولوموني وإلى عمود بولس حيث تم ربطاالنتقاالت الي  – أفروديت اللهسطورة اميو مهد االور  

. اليوم السادس : بوفيه افطار ، وقت حر حتي موعد التجمع للمطار   

www.elsalamtours.com تواصل معانا عبر موقع شركتنا -

 01207747735 -للحجز واالستفسار :   �📞📞� -

: نوين فروعناع   ��
هليوبليس بجوار قسم النزهه مصر الجديده .ش عبد العزيز فهمي ميدان  92القاهره: 
شارع محمود بسيوني ميدان التحرير الدور الرابع. 16التحرير:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elsalamtours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RUlxYGsyiKF62WtIXPWTbOkwGacKIczLwXMiXHkRQkWj3yX_B3QdIN68&h=AT3hL4I7u3r1XoqrZyzVm4oJQBiRJWbe4H2p5UvynM2GZ-yPDPpiHerCJPq3EEwdnQgiHTZfQGxRa9r0sNa2jrAxvkW-YDWJdBXtIYlpUOt6zKsAnx6YKS7p_aQNDEhzxZNQOmrDu0R3duDSlxtInss_o3rgW0lY_h32SBYrOEJKQLstqSXnjBJLBj9kmSY7GhStX0lq7r3WAFEfMzF0t2OiD6rOMVcuJ423iwPtQPQJzVvQTotiMkiOoXzEhyZOCDHgI9AtQKSfW_RyTJlPI2auGZf7cNkHOlIE8gdnUJ907xnCRvJAqrj5sXPSi1mqYusiu6EjS9FqDIg_SkCfMC5LNP9bW1Sy8zl14sSkLVipKZAkmpk4MzXgnp6is8FX-i3QEpOgAYAJCG3NtBKTrNGTGoXGDrRxo4olMFtJIuBbByJH1JloZvQLSBogvxgWlUR-sdElnx4vrMcqsh_c6juXzWwgurg3fehSRRY6IP-XD8uVK8jdhU78DPLyTHQfSnByK3ixevk_KP-5bqIiSP3Y8JMUMmEDkPrtjEfSW52SQk_64MHOhLGyktEnTlVak2zCShU713LPcvXkWmGKN0auf23O62HuD8bm3T7SW0a4b5xNPHswba6EMPOIRpeg



