
 
 

(CP9620102016) 
 حضرة األهايل الكرام

 حتّية طّيبة و بعد،
إختتاًما لعيد  ،إسبانياإىل  -ترفيهّية  –سياحّية  –يقوم الدكتور وسام كبكب، أستاذ ماّديت التاريخ واجلغرافيا يف الصفوف الثانويّة يف املدرسة، بتنظيم رحلة ثقافّية 

 ة وموافقتها، حسب التفاصيل اآلتية:بالتنسيق مع إدارة املدرس املدرسة اخلمسيين
        2017آب  11 -1 تاريخ الرحلة
 مدريد -توليدو  –كوردوبا   –سيفيا  –غرانادا  –مريسيا  –فالنسيا  –برشلونة  –بريوت  مسار الرحلة

  .(وقلسعر مبيع الس ذلك بالعمالت األخرى فيخضع الدفع أورو  )يف حال تّ  1350+  دوالر 600 تكاليف الرحلة
آب  31 – 23( والثانية إىل تايلند )2017متوز  25 -17مع اإلشارة إىل تنظيم رحلتني خاّصتني بالطالب األوىل إىل اليونان ) 

 .قريًبا على الطالب سُيوزّع الربنامج، و (2017
 :المستندات المطلوبة  
 هو حباجة هلا.صول على الفيزا ملن ة للسفر وللحستوزّع على املسافرين بعد تسجيلهم كل املستندات املطلوب -

 السعر يشمل :
 .كافة التنّقالت الداخلّية بواسطة بوملان مكّيف دولوكس، والزيارات احملّددة يف الربنامج 

  كما هو حمّدد يف الربنامج.مع ترويقة بوفيه   4*اإلقامة يف فنادق 

 ة كافة.وخدمات دليل سياحّي يف األماكن السياحيّ  من لبنان خدمات مرافق دائم 

 .التأمني خالل الرحلة 

  خالل  حرّ  فهو غداءالراكًبا، أما إذا قّل عن ذلك فهناك خيارات متعددة نطرحها مع املسافرين فقط. أّما  35يف حال كان العدد فوق بوفيه العشاء
 الرحالت اليومّية )حبسب ما ورد يف الربنامج(.

 ايف مدينة سيفيّ  سهرة فولكلوريّة. 

 كما هو مبني يف الربنامج  األماكن السياحّية وم الدخول إىلرس. 

  ضرائب املدن اليت ُُتِضع املسافرين هلا.و  وضرائب املطار.بطاقة الطائرة 
 

 املشروب طيلة أيام الرحلة.و  غداءال ●     :السعر ال يشمل
 فيزا شينغني حلاملي جواز السفر اللبناين. ●          
 لى ضرائب املطارات يف حال حصلت قبل شراء البطاقة.التعديالت اليت قد تطرأ ع ●         

 :مالحظات وشروط
 سوف يتغّير السعر بحسب العدد. عن الثالثين مسافًرا، فإذا نقص العدد 40و  30 لمجموعة بينالسعر المحّدد أعاله صالح  -

ضع الجددد ألسدعاا الاطاقدة الجديددة فد  بطاقة ، إذا تعّدى عدد المسافرين هذا الرقم يخ 30هو على الطائرة عدد األمكنة المحجوزة  -
  .حجز الفنادق فهو ألابعين ااكًااأما  حال لم نتمكن من الحصول على السعر نفسه.

الطىىائرة  بطاقىىات نؤّكىىد علىىى حجىىز لكىىي  2017كددانوا الثددان    15قاددل حجىىز أمىىاكنهم  املسىىافرين، مىىن أسىىاتلة وأهىىل وطىىالب وقىىدماء،علىىى  -
 رة احلجز.، أو خساتالفياً لتبّدل األسعار

وهىىي  2017 آذاريف مطلىىع شىىهر ، الدفعىىة الثانيىىة اوأو  005 دوالا+ 006 عنددد التسددجيل علىىى الىىراغبني يف املشىىاركة يف الرحلىىة أن يىىدفعوا  -
 .2017يتّم دفعها يف مطلع حزيران أورو  350أورو، أما الدفعة األخرية فهي  500

 .2017 يف مطلع شهر حزيران ، ات املتعّلقة هباوتسليم املستندملن هو حباجة هلا، يتم دفع كلفة الفيزا  -

 .2017 يف مطلع حزيرانمع املستندات املطلوبة للفيزا صورة عن جواز سفره عند التسجيل، على أن يسّلم جواز السفر  املسافريقدم  -

 .أوروبااحلائزون جوازات سفر أوروبّية غري ملزمني باحلصول على فيزا إىل  -

 قانويّن خالل السفر سوى جواز السفر اللبنايّن أو جواز سفر أجنيّب.                             ال ميكن استعمال أي مستند  -
. أمىىا )ُتضىع لنظىام فىك احلجىز( يف حىال إلغىاء احلجىز قبىل األّول مىن حزيىران تعىاد للطالىب كلفىة اإلقامىة فقىط، وتبقىى بطاقىة الطىائرة علىى عاتقىه -

 ه خيضع لغرامات إلغاء احلجز اللي حتّدده الفنادق. إلغاء احلجز بعد األّول من حزيران فإنّ 

، خصوًصا ، يُطلب اإللتزام هبا بشكل كامل تامّ سوف يتزّود املشاركون يف الرحلة وأهاليهم بعد التسجيل مبجموعة من التعليمات اخلاصة بالسفر -
 يف ما يتعّلق بالفيزا.

 أفضلّية السفر ه  ألساقّية التسجيل الزمنّية.  -

 بعد دوام المداسة. 03836739والتوضيح والحجز يُرجى االتصال باألستاذ وسام كاكب على الرقم   لالستفساا



SPAIN(11 Days – 10 Nights) 

 (1-11 August 2017) 

1st DAY : Beirut-Barcelone 
CITY TOUR: Spanish village with narrow streets, the Sagrada Familia church (Holy Family),and 

the Cathedral. Panoramic city and harbor from the hill Montzouik , the Olympic Village and 

Olympic Stadium where the games took place in 1992. 

Dinner at hotel, overnight 

2nd DAY : Barcelone – La Vierge Noire 

Buffet Breakfast. 

Visit to montsarrat (la vierge noire)  

PM : free for shoping  

Dinner and overnight. 

3rd DAY: Barcelone-Valencia 

Buffet Breakfast  

city tour in Valencia , including the Old Town and the City of Arts & Sciences of Santiago 

Kalatrava architect . 

PM: Free.  

Dinner at the hotel and overnight. 

4th DAY: Valancia - Murcia 

Buffet Breakfast  

Murcia: City Tour: Cathedral Santa Maria – Real Casino – Episcopal Palace – Virgin de la 

Fuensanta 

Dinner and overnight. 

5th DAY :  Murcia – Granada 

Buffet Breakfast 

To Granada 

City Tour: Alhambra - the beautiful gardens of Generalife- the Albaycin. 

Check in at the hotel, dinner, overnight. 

6th DAY:Granada – Cordoba – Sevilla 

Buffet Breakfast. 

Cordoba: the Jewish Quarter - the city center - Mosque Meskita (inside),  

Continue to sevilla ,Check in at the hotel, dinner and overnight. 

7th DAY: SEVILLA  

Buffet Breakfast  

City Tour: the historic downtown, the famous Santa Cruz with its picturesque alleys, the balconies 

full of flowers and the most stylish Patty throughout Spain. the Cathedral of the city (inside), 

Alcazar , the royal palace (inside), Maria Luiz Park and one of the most impressive square across 

the country the Square of Spain. 

Dinner, Show Folkloric, and overnight . 

8th DAY: Sevilla - Toledo 

Buffet Breakfast  

City tour: the narrow streets -  the Cathedral (inside) - the church of St. Thomas (inside) - El Greco 

"The Burial of Count Orgaz" - the Synagogue (inside) and Monastery de San Juan de los Reyes 

(inside). 

Check in at the hotel , Dinner and overnight.  

9th  DAY: Toledo - Madrid  
Buffet Breakfast, To Madrid 

City tour: Prado Museum - the Palacio Real (visit) 

Check in at the hotel 

Free time in the afternoon for shopping . 

Dinner and overnight. 

 



10th DAY : MADRID 

Buffet Breakfast 

Avila – Royal Monastery of san Lorenzo EL Escorial – Los Caidos 

 

11th DAY : MADRID 

Buffet Breakfast   

AM: free for shoping 

PM: Transfer to Madrid  airport for the return flight to Beirut . 

 

 

offer  includes : 

- Air ticket Beirut-Barcelona/Madrid - Beirut via one European capital. 

- Airport taxes 

- Hotel 4 * (attached list) 

-  2 nights in Barcelona  with Buffet breakfast 

-  1 night in Valencia with Buffet breakfast 

-  1 night in Murcia with Buffet breakfast 

-  1 night in Granada with Buffet breakfast 

-  2 nights in Sevilla with Buffet breakfast  

-  1 night in Toledo with Buffet breakfast 

-  2 nights in Madrid  with Buffet breakfast 

-  10 Buffets dinners at the hotels (without drinks). 

-  Luxury AC Coach during the whole trip 

-  French speaking guide during the tours as mentioned in the above program. 

-  Travel insurance. 

-  Tips. 

-  Entrance’s fees as follow : 

Madrid : Prado Museum and Royal Palace & El Escorial –Los Caidos ? 

Toledo : Cathedral , Santo Tomas , Synagogue and Monastery de San Juan de los  Reyes 

Granada : Alambra Palace & Generalife Garden 

Sevilla : Cathedral and Alcazar & Folcloric Show 

Cordoba : Maskita Mosque 

Valencia : City of Arts & Aquarium 

Barcelona : Pueblo Espanol , Sagrada Familia, Black vergin (Montserrat) 

Another  Entrance’s fees in Murcia if we need 
 

 
BARCELONA - 02 nights:  Hotel Diagonal Centro 4*  
VALENCIA - 01 night:  Hotel Silken Puerta de Valencia 4* 
MURCIA - 01 night:   Hotel Silken 7 Coronas 4* 
GRANADA - 01 night:  Hotel Carmen 4*  
SEVILLA - 02 nights:  Hotel Melia Lebreros 4*  
TOLEDO - 01 night:   Hotel Alfonso VI 4* 

MADRID - 02 nights:  Hotel Catalonia Gran Via 4*  
 


