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اليوم االول : السبت 28 ديسمبر 2019
الى  للسفر  ساعات  بثالث  االقالع  موعد  قبل  الدولي  القاهره  مطار  في  التواجد 
باريس على خطوط مصر للطيران رحلة رقم  MS799 اقالع الساعة 09:35 وصول 

١٤:٢٥ ظهرا   ثم االنتقال الى فندق مركيور 4 نجوم باريس لتسجيل الدخول
 و استالم الغرف - باقي اليوم وقت حر

اليوم الثاني : االحد 29 ديسمبر 2019
تناول االفطار بالفندق ثم التحرك  لعمل جوله طوال اليوم  لزيارة برج ايفيل من 
الخارج و شارع الشانزليزيه ، نوتر دام ، الكونكورد و قوص النصر و الحي الالتيني  و 

كنيسة الساكري كور بالتليفريك و حي الرسامين  ثم وقت حر للغداء .
 ثم  رحله  بمركب  بنهر السين ثم العوده الى الفندق للمبيت

اليوم الثالث : االثنين 30 ديسمبر 2019              ( رحله اختياريه )
 تناول االفطار  بالفندق .

  رحلة لمدينة يورو  ديزني وقضاء يوم كامل بها ثم العوده الى الفندق للمبيت       
( سعر الفرد  ١٢٠ يورو  &  سعر الطفل ١١٠ يورو )

اليوم الرابع : الثالثاء 31 ديسمبر 2019
 تناول االفطار بالفندق . 

قضاء وقت حر لالستمتاع  بأجواء  باريس  الساحره واحتفاالت رأس السنه .

٤ ليالى باريس   

اليوم الخامس : االربعاء 1 يناير 2020
 تناول اإلفطار بالفندق  بباريس و  مغادرة  الغرف

التحرك  باالتوبيسات المكيفه الى مدينة بروج  ببلجيكا  ( ٢٩٠ كم ) وعمل 
جوله لزيارة اهم معالم المدينه  ورحله نهرية  بالمركب  ثم التحرك الى  

امستردام – هولندا ( ٢٦٠ كم )  والوصول الي فندق اكس او بلو تاور بأمستردام  
والتسكين والمبيت  بالفندق

يوم بلجيكا

اليوم السابع : الجمعة 3 يناير 2020
تناول االفطار بالفندق

التحرك صباحا باالتوبيسات الى مدينة دوسلدورف – المانيا ( ٢٣٠ كم ) لزيارة 
اشهر  و  باوتليت  للتسوق  حره  جوله  وعمل  الخارج  من  المدينة  معالم  اهم 

الماركات العالمية  ثم العوده الى الفندق والمبيت بأمستردام 

يوم المانيا

اليوم السادس : الخميس 2 يناير 2020
وزيارة   بأمستردام  السياحيه  المعالم  اهم  لزيارة  التحرك  و  بالفندق  االفطار 
الهدايا  ومحالت  للجبنة  مصنع  وزيارة  الشهيره  والطواحين  زانسكان  قرية 

التذكاريه , ثم العوده الى وسط المدينة واتخاذ الصور التذكاريه بالدام سكوير 
و وقت حر للغدا ء - و  رحله نهريه بالمركب  ثم العوده الى الفندق للمبيت 

يوم هولندا

يوم هولندا
اليوم الثامن : السبت 4 يناير 2020

 تناول االفطار بالفندق ثم مغادرة الغرف  الساعه ١١ صباحا  و التحرك الى مطار 
اقالع    MS758 رقم   رحله  للطيران   مصر  خطوط  على  للسفر  أمستردام  

الساعه 15:40 عصرا  ٫  وصول مطار القاهره الساعه 20:10 مساءاً

الفرد بالغرفة الثنائية
28550 LE

الفرد بالغرفة الثالثية
27990 LE

بى ان تورز للسیاحة:  28 شارع حسين واصف-الدقى-الجيزة
+233371292 / 01098888842 / +233379799

االسعار تشمل تذاكر الطيران و جميع الرحالت الداخليه و الضرائب

(8 ايام / 7ليالي)

رحـــلة رأس السنه 
فرنسا- بلجيكا - هولندا - المانيا

من 28 ديسمبر 2019
حتي 4 يناير 2020




