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 .واالستقبال من قبل مندوبنا وصول مطار القاهرة :اليوم األول

 .المبيت   – الي الفندق عودة –ثانى أكبر مول بالشرق األوسط ( مول العرب) التحرك لزيارة  –والراحةلتسكين ل التوجه إلى الفندق

الثامنة صباحا لعمل رحلة عبر التاريخ الفرعونى من خالل زيارة المتحف المصرى بميدان  التحرك الساعة -االفطار بالفندق :اليوم الثاني 

 .قطعة اثرية 001111التحرير للتعرف على الحضارة المصرية القديمة ،والذى يحتوى على اكثر من 

وقد ظل  -عام 0111بناءه الى اكثر من  زيارة اهرامات الجيزة وابو الهول لمشاهدة احدى عجائب الدنيا السبع القديمة والذى يرجع تاريخ

وزيارة ابو الهول حارس مصر االمين والذى يحتوى على  - اعلى بناء فى العالم حتى اوائل القرن العشرين( هرم خوفو)الهرم االكبر

 .المعبد الجنائزى

مع  -لنرى كيفية صناعة البردى قديمازيارة مصنع العطور لنرى بأعيننا كيفية صناعة العطور فى مصر القديمة وزيارة معهد البردى 

علي بعض  (اللغة المصرية القديمة)او كتابة اسمك بالحروف الهيروغليفية - امكانية شراء الهدايا التذكارية والعطور المصرية القديمة

 .وقت حر بالفندق والمبيت  -ثم العودة الى الفندق   -الهدايا التذكارية 

 

 

 

التصوير والمشاهدة )و جامع دمحم على  من الخارج  -صالح الدين قاهر الصليبين لمشاهدة قلعة ثم التحرك  -دقاألفطار بالفن:اليوم الثالث

واالستمتاع  –االستمتاع بمشاهدة احدي اقدم االحياء المصرية الذي يمتاز باصالته وعراقته  –والتحرك الي خان الخليلي  – (من الخارج

 .الي الفندق والمبيت  عودة  –بالجو القديم لمصر القديمة 

 

 

 

(  شوورم الشوويخ) اإلفطوار بالفنوودق ثوم التحوورك السواعة السادسووة صووباحا بوأتوبيس سووياحى مكيوف الووى مدينوة السووحر والجموال :اليووم الرابووع

  . الغرف تسليم  فندقالوصول لل
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 .     األستمتاع بالشاطئ والطقس الرائع-األفطار بالفندق :اليوم الخامس

حيث يمكننا النزول بالبحر بأستخدام  -ساعات كاملة (6)اهدة الشعاب المرجانية واالسماك الملونة الفريدة والنادرة لمدة رحلة بحرية لمش

 نزهة بخليج نعمة ليال - (أختيارى) لمشاهدة الشعاب المرجانية مع تناول الغداء على سطح المركب  (الماسك والنظارة المائية  )األدوات 

 .دة الى الفندقعو -

 . األستمتاع بالشاطئ والطقس الرائع - األفطار بالفندق:اليوم السادس 

وتعد هذه الرحلة من امتع  –رحلة بالمركب الزجاجي لمدة ساعة ونصف لرؤية الشعاب المرجانية واالسماك الملونة شاملة االنتقاالت 

( اختيارية ) خالل قاع المركب المصنوع من الزجاج الشفاف لمدة ساعة الرحالت البحرية حيث تجمع بين مشاهدة الشعاب المرجانية من 

 .صباحا 

رؤية اجمل واشهر العروض للفلكلور  –رحلة لقضاء سهرة الف ليلة وليلة التي تعتبر اجمل السهرات التي ال تفوت اي زائر بشرم الشيخ 

 مساءا ( اختيارية ) روض التمتع بالجو الخيالي للمسرح علي البحيرة ورؤية اجمل الع –المصري 

 .عودة للفندق  –

 .  االفطار وقت حر: اليوم السابع 

 (اختيارية)رحلة الى اكوا بارك المدينة المائية 

 واالستمتاع بالشاطيء واوقات ممتعة بالتجول في خليج نعمه االفطار وقت حر: اليوم الثامن 

 .التسكين -وصول الفندق   -الى القاهرة  ياحىلباص الساب التحرك –األفطار بالفندق :التاسع  اليوم

 .التوجه الى مطار القاهرة الدولى للمغادرة والعودة الى ارض الوطن الحبيب –األفطار بالفندق–أخالء الغرف: لعاشر اليوم ا

 

 

 البرنامج  يشمل :

 * تذاكر الطيران 

 * تأشـــيرة دخــــول مصـــــــر

 * األقامة في" القاهرة في فندق5  نجوم "  )4( ليالي

 ليالي(  5) نجوم  5في فندق االقامة في شرم الشيخ * 

 (بوفيه مفتوح)وجبات في شرم الشيخ في القاهرة وثالث وجبة االفطار* 

 من ضمن المبلغ$01ضريبة مطار بغداد والقاهرة :..هامة ة ـــــــــمالحظ

 .برنامج وحسب ماتراه مناسبا للرحلة من حق الشركة التأخير والتقديم في فقرات ال :ة ـــــــــمالحظ


