اذاعة صوت المحبة
تنظم رحلة بالتعاون مع مكتب أورينتال أكسبرس للسياحة 09 640 740

DUBAI
New Year 2018 - 2019
 5ايام  4/ليالي

من  18/12 / 29ولغاية 19/01/02

السبت
18/12/29

التجمع فى مطار بيروت الساعة  00،13بعد الظهر  ،اقالع الطائرة الساعة  00،16بعد الظهر وصول الى مطار الشارقة مع
العربية للطيران ،الساعة  ، 40،21االنتقال الى الفندق واستالم الغرف .

االحد
18/12/30

الفطور وجولة سياحية لمدينة دبي لمدة  4ساعات ( DUBAI GOLD & SPICE SOUK , DUBAI CREEK , MUSEUM ,
) JUMAIRAH MOSQUE , JUMAIRAH OPEN BEACH , OUTSIDE BURJ KHALIFA , OUTSIDE BURJ ALRAB
زيارة كنيسة السيدة العذراء ومن ثم العودة الى الفندق وباقي اليوم حر .
(DHOW CRUISE DINNER).رحلة اختيارية بالباخرة ليال مع عشاء
الفطور  ,رحلة اختيارية الى مدينة ابو ظبي  ،زيارة ( GOLD SOUK , CORNICHE , HERITAGE VILLAGE , OUTSIDE
 . EMIRATES PALACE , MARINA MALL , ALHUSSEIN PALACE , AND SHEIK ZAYED MOSQUE .زيارة
كنيسة مار يوسف ومن ثم العودة الى الفندق في دبي .وفي المساء سهرة رأس السنة .

االثنين
18/12//31
الثالثاء
19/01/01

الفطور ويوم حر للتسوق  .بعد الظهر رحلة اختيارية بالسفاري مع عشاء INCLUDE DUNE BASHING , SAND SKIING, .
SUNSET IN THE DESERT ARABIC TEA AND COFFE , SOFT DRINK , BBQ DINNER , BELLY DANCING .
العودة الى الفندق في دبي مساء .

األربعاء
19/01/02

الفطور  ،تسليم الغرف واالتتقال الى مطار الشارقة الساعة  10.00وأقالع الطائرة الساعة 13.00بعد الظهر وصول مطار
بيروت الساعة  30،15عصرا .

السعر للشخص الواحد فى الغرفة المزدوجة أو الثالثية
السعر للشخص الواحد فى الغرفة المفردة

 950دوالر
 1300دوالر

االسعار تشمل :
 تذكرة الطائرة ذهابا وايابا درجة سياحية (يحق لألذاعة تغير شركة الطيران دون العودة للمسافر) . األقامة لمدة  4ليالي فى فندق  4نجوم فى مدينة دبي مع الفطور . التنقالت بالبولمن الفخم من المطار الى الفندق والعكس مع الرحلة المذكورة بالبرنامج فقط .. تأشيرة الدخول الى االمارات . التأمين على الحوادث فقط  ( .لغاية عمر  65سنة فقط وفوق هذا العمر يخضع لشروط خاصة من قبلاالسعار ال تشمل :
 وجبات الغداء والعشاء  +سهرة راس السنة والرحالت االختيارية . .مواعيد الطيران  -:يحق لألذاعة تغير شركة الطيران ومواعيد الرحلة دون العودة للمسافر .
أقالع
رقم الرحلة
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مالحظة  -:الغرفة الثالثية عبارة عن سريرين  +سرير اضافي وذلك فى جميع الفنادق

لمزيد من المعلومات االتصال

 09/917917وبعد الساعة الرابعة

70/310515 Antoinette

