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تدعوكم ترافكو هوليدايز الكتشاف المملكة العربية السعودية بعيون جديدة. والتعرف على أشهر معالمها 
من  مستوى  أعلى  هوليدايز  ترافكو  تقدم  كالعادة  المثيرة.  وأجوائها  بأنشطتها  واالستمتاع  كثب،  عن 
جميع  تلبي  التي  السفر  وباقات  الفندقية  الخيارات  من  متنوعة  مجموعة  مع  لعمالئها  والراحة  الفخامة 
االحتياجات. يسعدنا أن نقدم لكم هذه المجموعة المتميزة من باقات السفر إلى المملكة العربية السعودية 
وإشباع  إعادة شحن طاقاتهم  لعمالئنا وستساعدهم على  واالسترخاء  المتعة  من  قدر  أكبر  والتي ستوفر 
حاجتهم للمغامرة من خالل توفير فرص الستكشاف كنوز السعودية واالنغماس في تراثها الغني ووجهاتها 

الممتعة. 

ســـــــافر الســــــــــعودية مع ترافكـــــــــــو



المحـــــــــــــــــــــتـويات
جدة والطائف	 

الرياض، العال، تبوك وجدة	 

المدينة، العال وتبـــوك	 

جـــــدة	 

أبها وجازان	 

الرياض وجدة	 

الشروط واألحكام	 
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في هذه الرحلة التي تستغرق 5 أيام، يمكنك استكشاف أعظم األماكن في جدة والطائف لتجربة ثقافية فريدة من نوعها. من 
الطائف  ومناظر  جدة  في  الشهيرة  والثقافية  التاريخية  المعالم  بفضل  وذلك  طويلة،  لفترة  الرحلة  هذه  تتذكر  أن  المحتمل 

الزراعية والجبلية الشهيرة. تم تصميم هذه الرحلة لمساعدتك على اكتشاف الجواهر الخفية في جدة والطائف

5 أيــــــام / 4 لــــــــــــــياليجـدة والطائف
ســــــــعر يبــــــــــدأ من

EGP26,100

44



البــــــرنـامــــــــــج
الــــــــيوم 1  القاهرة - جــــــــــدة

مغادرة القاهرة، عند الوصول إلى جدة، يمكنك القيام بجولة اختيارية: في )البلد( الجزء التاريخي من المدينة.

الــــــــيوم 2  جــــــــــدة
سوف تستمتع بيوم من االسترخاء في الشمس أثناء الغطس والغوص في هذه الرحلة المثيرة بالقارب. باإلضافة إلى  جولة اختيارية: 

ذلك، ستحصل على وجبة لذيذة مع مناظر بحرية رائعة.

الــــــــيوم 3  جــــــــــدة والطـــــــائف
جولة اختيارية: قبل الوصول إلى فندقك التالي، تأكد من زيارة قصر شبرا، وتناول العشاء هناك..

الــــــــيوم 4  الطـــــــائف
سيتم تقديم وجبة صباحية قبل جولة لمشاهدة معالم المدينة تأخذك إلى سوق الطائف وحدائق الورد والرمان القريبة،  جولة اختيارية: 

حيث يمكنك االستمتاع بالشاي والقهوة والوجبات الخفيفة مجاًنا.

الــــــــيوم 5  الطـــــــائف - القاهرة
يمكنك استكشاف المدينة سيًرا على األقدام أو الذهاب إلى المطار )إن أمكن( بمجرد تسجيل الخروج من فندقك.

5

مـــالحـــــــــظات هــــــــامــــة:
العرضية  الضرائب  أو  و/  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  المتوقعة  غير  التقلبات  بسبب  للتغيير  قابلة  األسعار  جميع 

المفروضة دون إشعار مسبق.

مواعيد الجوالت االختيارية قابلة للتغيير حسب اإلمكانية.

5أسعار الجوالت يتم اإلبالغ بها عند الطلب.



 

تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
الغرفة الفرديةللفرد في الغرفة المزدوجةاســــــــــم الفــــــــــندقالنجوم

5*INTERCONTINENTAL JEDDAH
39.500 ج.م26.100 ج.م

5*INTERCONTINENTAL TAIF

تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
Dir.وقت الوصولوقت اإلقالعوصـــــــولإقـــــــالعرحلة رقم

1SV 330 14:1014:50جدةالقاهرة

2SV 1029 13:3014:20جدةطائف

3SV 1032 17:1018:30القاهرةجدة

الســــــــــعر ال يشـــــمل:
   أي إضافات غير مذكورة في )السعر يشمل(.

   جميع األغراض الشخصية مثل المشروبات وخدمة الغرف 
   وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك.

   اإلنتقاالت من وإلى المطار. 

   تكاليف التأشيرة.

الســــــــــعر يشـــــمل:
   تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة االقتــصادية على رحـــالت   

   المملكة العربية السعودية العادية، شاملة الضرائب.    

   إقامة ليلتين في جدة شاملة اإلفطار والضرائب الفندقية.

   إقامة ليلتين في الطائف شاملة اإلفطار والضرائب الفندقية

66



هناك 9 رحالت مميزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مخصصة لك. الرياض هي نقطة االنطالق لهذه التجربة، حيث 
سترى قصر المربع التاريخي والمتحف الوطني وحافة العالم. في وقت الحق، ستنتقل إلى العال، الجوهرة الثقافية للمملكة العربية 
منطقة  في  شعيب  مغير  ستزور  التالية،  المحطة  في  القديمة.  العال  ومدينة  عكمة  وجبل  الِحجر  رؤية  يمكنك  حيث  السعودية، 
تبوك، وطيب االسم، وينابيع مقنا الطبيعية االثني عشر. ستكون جدة المحطة األخيرة ، حيث ستتاح لك الفرصة للقيام برحلة 
استكشافية في البحر األحمر وكذلك استكشاف البلد، القطاع التاريخي للمدينة. قم بالحجز اآلن واستعد لتجربة المملكة العربية 

السعودية كما لم يحدث من قبل.

 الرياض، العـــــــــال،
تبـــــــــوك وجـــــــدة

10 أيــــــام / 9 لـــــــيالي
ســــــــعر يبــــــــــدأ من

EGP87,500

77



البــــــرنـامــــــــــج
الــــــــيوم 1  القاهرة - الرياض

مغادرة القاهرة، عقب الوصول إلى الرياض، ستقضي يومك بحرية. 

الــــــــيوم 2  المدينة
جولة اختيارية في المدينة: انطلق في جولة تبدأ بقصر المربع التاريخي والمتحف الوطني وقلعة المصمك، ثم تناول وجبة لذيذة في مطعم 

التكية قبل زيارة حديقة البجيري التراثية والدرعية، مسقط رأس العائلة المالكة السعودية.

الــــــــيوم 3  الرياض - العــــــال
العربية السعودية، توفر نقطة االنطالق  العالم، إحدى الوجهات السياحية األكثر شعبية في المملكة  حافة  جولة اختيارية في المدينة: 
لرحلة مبهجة على الطرق الوعرة. بعد وصولك، ستكون قادًرا على مشاهدة األفق الالمتناهي وتقدير الجمال الطبيعي للبيئة المحيطة. 

قبل التوجه إلى المطار لرحلتك إلى العال، ستتاح لك الفرصة لتناول الطعام في مطعم عربي تقليدي. 

الــــــــيوم 4  العــــــال
 Heritage Garden Restaurantجولة اختيارية في المدينة: ابدأ رحلتك في مدائن صالح )الحجر(، ثم تابع إلى وادي عشار. سيقدم مطعم

وجبة غداء. ثم ستنتهي الجولة في مدينة العال القديمة وصخرة الفيل بعد استكشافها.

الــــــــيوم 5  العــــــال - تبــــــــوك
جولة اختيارية: بعد زيارة جبل عكمة في العال، ستزور دادان وترى “مقابر األسد” التي كانت ذات يوم موقع دفن النبالء. ستنهي رحلتك 

بوجبة غداء في واحدة من أفضل المزارع في تبوك قبل الوصول إلى فندقك التالي )إن أمكن(.

الــــــــيوم 6  تبــــــوك
جولة اختيارية: قم بجولة في منطقة تبوك لتجربة المواقع التاريخية والجمال الطبيعي. ستزور مغاير شعيب وطيب االسم وينابيع مقنا 

الطبيعية الـ 12 من بين مواقع بارزة أخرى. الجولة شاملة غداء المأكوالت البحرية في مطعم محلي قبل العودة إلى فندقك.
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الــــــــيوم 7  تبــــــــوك - جــــــــــدة
الجبلية والينابيع  للتضاريس  الخالبة  بالمناظر  الديسة( هو مكان يمكنك من خالله االستمتاع  العظيم )وادي  اختيارية: وادي ديسا  جولة 

المتدفقة. أثناء تواجدك هناك، يمكنك تناول العشاء في إحدى المزارع المحلية قبل المغادرة، حيث ستسافرإلى جدة.

الــــــــيوم 8  جــــــــــدة
سوف تستمتع بيوم من االسترخاء في الشمس أثناء الغطس والغوص في هذه الرحلة المثيرة بالقارب. باإلضافة إلى  جولة اختيارية: 

ذلك، ستحصل على وجبة لذيذة مع مناظر بحرية رائعة.

الــــــــيوم 9  جــــــــــدة - الرياض
جولة اختيارية: في جولتك وسط التراث القديم لمدينة جدة، ستزور وجهات شهيرة مثل بيت نصيف وبيت البغدادي. ستستكشف أيًضا 
سوق الذهب في شارع قابل قبل زيارة ينابيع القوصية التاريخية )عين فرج يّسر( ومسجد الشافعي وعكاش للقيام بجولة سريعة. بعد 

ذلك، ستحصل على وجبة تقليدية في مطعم Naranj في نهاية الرحلة، ستتوجه إلى المطار لرحلة العودة إلى الرياض.

الــــــــيوم 10 الرياض - القاهرة
األمر متروك لك فيما إذا كنت ترغب في استكشاف المدينة سيًرا على األقدام أو التوجه إلى المطار )إن أمكن( من فندقك للحاق برحلتك.

9

مـــالحـــــــــظات هــــــــامــــة:
العرضية  الضرائب  أو  و/  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  المتوقعة  غير  التقلبات  بسبب  للتغيير  قابلة  األسعار  جميع 

المفروضة دون إشعار مسبق.

مواعيد الجوالت االختيارية قابلة للتغيير حسب اإلمكانية.

أسعار الجوالت يتم اإلبالغ بها عند الطلب.



الســــــــــعر يشـــــمل:
   تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة االقتصادية على رحالت 

   المملكة العربية السعودية العادية، شاملة الضرائب.     

   االقامة لمدة ٣ ليالي بالرياض شاملة االفطار والضرائب   
   الفندقية.

   إقامة لمدة ليلتين في العال )نصف إقامة( شاملة الضرائب.

   إقامة ليلتين في تبوك شاملة اإلفطار والضرائب الفندقية.

   إقامة ليلتين في جدة شاملة اإلفطار والضرائب الفندقية.

الســــــــــعر ال يشـــــمل:
   أي إضافات غير مذكورة في )السعر يشمل(.

   جميع األغراض الشخصية مثل المشروبات وخدمة الغرف   
   وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك.

   اإلنتقاالت من وإلى المطار. 

   اإلنتقال من الرياض إلى العال, ومن العال إلى تبوك.

   تكاليف التأشيرة.

تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
الغرفة الفرديةللفرد في الغرفة المزدوجةاســــــــــم الفــــــــــندقالنجوم

5*INTERCONTINENTAL RIYADH

108,108ج.م87,500ج.م
4*SAHARY RESORT ALULA 

4*HILTON GARDEN INN TABUK 

5*INTERCONTINENTAL JEDDAH 

تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
Dir.وقت الوصولوقت اإلقالعوصـــــــولإقـــــــالعرحلة رقم

1SV 310 10:2514:00الرياضالقاهرة

2SV 154212:4014:20جدةتبوك

3SV 103515:0016:45الرياضجدة

4SV 32120:0522:15القاهرةالرياض
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 المـــــدينة، العــــــــال
وتبـــــــــوك

8 أيــــــام / 7 لــــــــــــــيالي
ســــــــعر يبــــــــــدأ من

EGP72,850

توفر هذه الرحلة التي تستغرق 7 أيام مزيًجا مثالًيا من األنشطة الرائعة. ستتاح لك الفرصة للتنزه في قرية مداخل ومشاهدة 
النجوم في صحراء غراميل وزيارة المواقع الشهيرة مثل قلعة تبوك. تشمل هذه الباقة كل شيء من المدينة المنورة والعال 

وتبوك، مما يجعلها مثالية للجميع!

11



البــــــرنـامــــــــــج
الــــــــيوم 1  القـــــاهرة - المدينة

مغادرة القاهرة، عند الوصول إلى المدينة المنورة، يمكنك القيام بجولة اختيارية: يمكنك التجول في مسجد قباء ومسجد البرجين )مسجد 
المناراتين(. بعد ذلك يمكنك قضاء بقية اليوم بحرية.

الــــــــيوم 2  المدينة
جولة إختيارية: بعد تناول الفطور في الفندق، إذهب في جولة تاريخية تشمل التوقف عند مسجد الفتح ومسجد الجمعة.

الــــــــيوم 3  المدينة - العـــــال
تناول وجبة اإلفطار ثم توجه إلى العال لمشاهدة النجوم في صحراء غراميل.

الــــــــيوم 4  العـــــال
جولة إختيارية: قبل زيارة مدائن صالح، يمكنك استكشاف المواقع الشهيرة مثل محطة سكة حديد الحجاز والخريمات والديوان، وتناول 

وجبة خفيفة. أنِه اليوم برحلة استكشافية عبر المشي لمسافات طويلة في وادي مداخل.

الــــــــيوم 5  العـــــال
جولة اختيارية: استمتع بتجربة ثقافية خالل زيارة إلى دادان ومقابر األسد بعد اإلفطار، ثم االنتهاء في جبل إكمة. يمكنك أن تفعل ما يحلو 

لك لبقية اليوم..

الــــــــيوم 6  العـــــال - تبــــــوك
قم بتسجيل الوصول إلى فندقك التالي في تبوك ثم تناول اإلفطار، ويمكنك قضاء بقية اليوم بُحرية.

الــــــــيوم 7  تبــــــوك
 جولة اختيارية: )شاملة اإلفطار( قم بجولة نهارية ممتعة، تأخذك إلى قلعة تبوك ومتحف الكناني ومتحف تبوك.

الــــــــيوم 8  تبــــــوك - القـــــاهرة
بمجرد تسجيل الخروج من فندقك، يمكنك استكشاف المدينة سيًرا على األقدام أو الذهاب إلى المطار )إن أمكن(.

12



الســــــــــعر ال يشـــــمل:
   أي إضافات غير مذكورة في )السعر يشمل(.

   جميع األغراض الشخصية مثل المشروبات وخدمة الغرف   
   وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك.

   اإلنتقاالت من وإلى المطار. 

   تكاليف التأشيرة.

الســــــــــعر يشـــــمل:
   تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة االقتصادية على رحالت  

   المملكة العربية السعودية العادية، شاملة الضرائب.     

   إقامة ليلتين في المدينة المنورة شاملة اإلفطار والضرائب  
   الفندقية.

   إقامة لمدة ٣ ليالي في العال شاملة اإلفطار والضرائب الفندقية.

   إقامة ليلتين في تبوك شاملة اإلفطار والضرائب الفندقية.

تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
الغرفة الفرديةللفرد في الغرفة المزدوجةاســــــــــم الفــــــــــندقالنجوم

5*INTERCONTINENTAL MADINAH-DAR AL 
IMAN

109,050ج.م72,850ج.م 4*SAHARY RESORT ALULA

4*HILTON GARDEN INN TABUK

تفـــاصـــيل الرحـــــــلة:
Dir.وقت الوصولوقت اإلقالعوصـــــــولإقـــــــالعرحلة رقم

1SV 318 07:3510:30المدينةالقاهرة

2SV 1542 12:4014:20جدةتبوك

3SV 30317:1018:30القاهرةجدة
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مـــالحـــــــــظات هــــــــامــــة:
العرضية  الضرائب  أو  و/  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  المتوقعة  غير  التقلبات  بسبب  للتغيير  قابلة  األسعار  جميع 

المفروضة دون إشعار مسبق.

مواعيد الجوالت االختيارية قابلة للتغيير حسب اإلمكانية.

أسعار الجوالت يتم اإلبالغ بها عند الطلب.
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أفضل مضيف
لرحلـــــــــــــــــــــــــتك

15



المملكة العربية السعودية مليئة بالكنوز وهذه الباقة هنا لمساعدتك في اكتشاف كل األماكن الرائعة. انغمس في كل ما 
تقدمه المملكة العربية السعودية ، واستمتع برحلة ال ُتنسى.

4 أيــــــام / 3 لــــــــياليجـــــــــــــــــــدة
ســــــــعر يبــــــــــدأ من

EGP21,160
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البــــــرنـامــــــــــج
الــــــــيوم 1  القـــــاهرة - جـــــــــــــدة

مغادرة القاهرة، عند وصولك إلى جدة يمكنك قضاء بقية اليوم بُحرية.

الــــــــيوم 2  جـــــــــــــدة
استمتع بوقتك في حمامات الشمس. ستتمتع بالسباحة والغطس في هذه الرحلة بالقارب، باإلضافة إلى  جولة اختيارية في المدينة: 

تناول وجبة لذيذة مع إطاللة رائعة على البحر.

الــــــــيوم 3  جـــــــــــــدة
جولة إختيارية: قم بزيارة بيت نصيف التاريخي وآثار بيت البغدادي موقعان تراثيان مهمان في جدة. بعد ذلك، تمشى في سوق الذهب في 
شارع قابل قبل أن تزور ينابيع عين القوصية التاريخية )عين فرج يسر(، ثم ستتجه لزيارة مسجدي الشافعي وعكاش. ستحصل بعد ذلك 

على وجبة تقليدية في مطعم نارنج قبل التوجه إلى نافورة جدة الشهيرة، إحدى أطول النوافير في العالم.

الــــــــيوم 4  جـــــــــــــدة - القـــــاهرة
يمكنك استكشاف المدينة سيًرا على األقدام أو التوجه إلى المطار لرحلتك ، إن أمكن )وإذا تم توصيلك في الفندق(.

17

مـــالحـــــــــظات هــــــــامــــة:
العرضية  الضرائب  أو  و/  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  المتوقعة  غير  التقلبات  بسبب  للتغيير  قابلة  األسعار  جميع 

المفروضة دون إشعار مسبق.

مواعيد الجوالت االختيارية قابلة للتغيير حسب اإلمكانية.

أسعار الجوالت يتم اإلبالغ بها عند الطلب.



الســــــــــعر ال يشـــــمل:
   أي إضافات غير مذكورة في )السعر يشمل(.

   جميع األغراض الشخصية مثل المشروبات وخدمة الغرف   
   وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك.

   اإلنتقاالت من وإلى المطار. 

   تكاليف التأشيرة.

الســــــــــعر يشـــــمل:
   تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة االقتصادية على رحالت  

   المملكة العربية السعودية العادية، شاملة الضرائب.     

   إقامة لمدة ٣ ليالي في جدة شاملة اإلفطار والضرائب  
   الفندقية.

تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
الغرفة الفرديةللفرد في الغرفة المزدوجةاســــــــــم الفــــــــــندقالنجوم

5*INTERCONTINENTAL JEDDAH29,360 ج.م21,160 ج.م

تفـــاصـــيل الرحـــــــلة:
Dir.وقت الوصولوقت اإلقالعوصـــــــولإقـــــــالعرحلة رقم

1SV 300 11:4014:50جدةالقاهرة

2SV 303 17:1018:30القاهرةجدة
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المملكة العربية السعودية مليئة بالكنوز وهذه الباقة هنا لمساعدتك في اكتشاف كل األماكن الرائعة. انغمس في كل ما 	 
تقدمه المملكة العربية السعودية ، واستمتع برحلة ال ُتنسى.

8 أيــــــام / 7 لــــــــــــــياليأبــها وجــــــازان
ســــــــعر يبــــــــــدأ من

EGP40,850
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البــــــرنـامــــــــــج
الــــــــيوم 1  القاهرة - أبها

مغادرة القاهرة، عند الوصول إلى أبها، يمكنك القيام بجولة اختيارية: لزيارة قصر شدا األثري وقصر الملفا.

الــــــــيوم 2  أبها
جولة إختيارية: بعد اإلفطار، ستحصل على جولة في قلعة شمسان قبل التوجه إلى جبل السودة حيث ستزور سوق السالل.

الــــــــيوم 3  أبها
جولة إختيارية: ستتاح لك الفرصة لتناول العشاء خالل نزهة في جبال فيفاء. بعد تناول وجبة سريعة في الفندق، ستنطلق إلى جازان. 

بمجرد أن تكون هناك، يمكنك االسترخاء أو االستكشاف بحرية.

الــــــــيوم 4  أبها - جازان
قبل دخول جازان، جولة إختيارية: سيتم تقديم وجبة صباحية ثم جولة لمشاهدة معالم المدينة تأخذك إلى سوق الطائف وحدائق الورد 

والرمان القريبة، حيث يمكنك االستمتاع بالشاي والقهوة والوجبات الخفيفة مجاًنا.

الــــــــيوم 5  جازان
تناول وجبة اإلفطار في الفندق واقض بقية اليوم كما تريد.

الــــــــيوم 6  جازان
جولة اختيارية: بعد اإلفطار، سيتم اصطحابك إلى قرية جازان التراثية حيث يمكنك تناول الغداء واستكشاف القرية سيًرا على األقدام. 

الــــــــيوم 7  جازان
جولة اختيارية: ألق نظرة على سوق صبيا القديم وسوق المانجو في جيزان. ثم أنِه رحلتك بزيارة مزرعة القهوة. 

الــــــــيوم 8  جازان - القاهرة
قم بتسجيل المغادرة من الفندق ثم إذهب إلى المطار )إن أمكن(
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تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
الغرفة الفرديةللفرد في الغرفة المزدوجةاســــــــــم الفــــــــــندقالنجوم

3*BLUE INN BOUTIQUE ABHA
64,850 ج.م40,850 ج.م

5*RADISSON BLU RESORT JIZAN

تفـــاصـــيل الرحـــــــلة:
Dir.وقت الوصولوقت اإلقالعوصـــــــولإقـــــــالعرحلة رقم

1SV 308 02:4005:50جدةالقاهرة

2SV 1644 07:5009:10أبهاجدة

3SV 176917:5019:20جدةجازان

4SV 38721:2022:40القاهرةجدة

الســــــــــعر ال يشـــــمل:
   أي إضافات غير مذكورة في )السعر يشمل(.

   جميع األغراض الشخصية مثل المشروبات وخدمة الغرف   
   وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك.

   اإلنتقاالت من وإلى المطار، واإلنتقاالت من أبها إلى جازان

   تكاليف التأشيرة.

الســــــــــعر يشـــــمل:
   تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة االقتصادية على رحالت  

   المملكة العربية السعودية العادية، شاملة الضرائب.     

   3 ليالي االقامة في ابها شاملة االفطار والضرائب الفندقية.

   3 ليالي االقامة في ابها شاملة االفطار والضرائب الفندقية.
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مـــالحـــــــــظات هــــــــامــــة:
العرضية  الضرائب  أو  و/  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  المتوقعة  غير  التقلبات  بسبب  للتغيير  قابلة  األسعار  جميع 

المفروضة دون إشعار مسبق.

مواعيد الجوالت االختيارية قابلة للتغيير حسب اإلمكانية.

أسعار الجوالت يتم اإلبالغ بها عند الطلب.



قم بزيارة المتاحف، والتسوق في األسواق التقليدية، وتجربة الثقافة النابضة بالحياة في الرياض العاصمة، وجدة. وال تفوت 
زيارة الدرعية التاريخية إللقاء نظرة على تنوع تراث وثقافة المملكة العربية السعودية. يأتي شعب المملكة العربية السعودية 

من خلفيات مختلفة، لكنهم متحدون بحبهم لبلدهم ورغبتهم في مشاركة ثقافتهم مع الزوار.

6 أيــــــام / 5 لــــــــــــــياليالرياض وجـــدة
ســــــــعر يبــــــــــدأ من

EGP48,500
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البــــــرنـامــــــــــج
الــــــــيوم 1  القــــــاهرة - الـــــــرياض

مغادرة القاهرة، عند وصولك إلى الرياض، يمكنك قضاء بقية اليوم بُحرية.

الــــــــيوم 2  الـــــــرياض
جولة إختيارية: ألق نظرة على بعض من أعظم المواقع التاريخية في البالد في هذه الجولة الممتعة، والتي تبدأ من قصر المربع التاريخي ثم 
الغداء،  بعد  الرائع.  السعودي  المطعم  تكية  في  الرائعة  المختلطة  األطباق  بعض  لتذوق  الفرصة  لك  ستتاح  ذلك،  بعد  المصمك.  قصر 

ستستكشف حديقة البجيري التراثية، ثم ستنتهي جولتك بالدرعية، مهد العائلة المالكة السعودية.

الــــــــيوم 3  الـــــــرياض - جـــــــدة
جولة إختيارية: عند وصولك إلى واحدة من أشهر الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية )حافة العالم(، ستتمكن من االسترخاء 
في منطقة الجلوس العربية التقليدية واالستمتاع بالجمال الطبيعي المذهل. ستحصل أيًضا على تجربة مغامرة على الطرق الوعرة في 

طريقك إلى هناك. قبل المغادرة إلى جدة، تناول وجبة تم إعدادها خصيًصا من أجلك.

الــــــــيوم 4  جـــــــدة
جولة إختيارية: بصرف النظر عن قضاء يوم ممتع في الشمس وبين مياه البحر األحمر، يمكنك أيًضا االستمتاع باألنشطة المائية المثيرة 

مثل الغطس والغوص في هذه الرحلة الممتعة بالقارب. ستحصل كذلك على وجبة لذيذة مع إطالالت رائعة على البحر األحمر.

الــــــــيوم 5  جـــــــدة - الـــــــرياض
جولة إختيارية: في جولتك في جدة القديمة، ستكتشف تراث المدينة من خالل زيارة بيت نصيف وبيت البغدادي. ستزور أيًضا سوق الذهب 
في شارع قابل، قبل زيارة ينابيع القوصية التاريخية )عين فرج يّسر(، وكذلك مسجدي الشافعي وعكاش، للقيام بجولة سريعة. عالوة على 
ذلك، سيتم تقديم وجبة تقليدية لك في مطعم نارنج الشهير بأطباقه الشعبية. بمجرد االنتهاء، سوف تتوجه إلى المطار استعداًدا لرحلة 

العودة إلى الرياض.

الــــــــيوم 6  الـــــــرياض - القـــــــاهرة
يمكنك استكشاف المدينة سيًرا على األقدام أو الذهاب إلى المطار )إن أمكن( بمجرد تسجيل الخروج من فندقك.
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تفـــاصـــيل الفـــــنادق:
الغرفة الفرديةللفرد في الغرفة المزدوجةاســــــــــم الفــــــــــندقالنجوم

5*INTERCONTINENTAL RIYADH
& INTERCONTINENTAL JEDDAH

73,605 ج.م48,500 ج.م

تفـــاصـــيل الرحـــــــلة:
Dir.وقت الوصولوقت اإلقالعوصـــــــولإقـــــــالعرحلة رقم

1SV 31010:2514:00الرياضالقاهرة

2SV 1033 13:0014:45جدةالرياض

3SV 102610:0011:45الرياضجدة

4SV 31316:1518:25القاهرةالرياض

مـــالحـــــــــظات هــــــــامــــة:
العرضية  الضرائب  أو  و/  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  المتوقعة  غير  التقلبات  بسبب  للتغيير  قابلة  األسعار  جميع 

المفروضة دون إشعار مسبق.

مواعيد الجوالت االختيارية قابلة للتغيير حسب اإلمكانية.

أسعار الجوالت يتم اإلبالغ بها عند الطلب.

الســــــــــعر ال يشـــــمل:
   أي إضافات غير مذكورة في )السعر يشمل(.

   جميع األغراض الشخصية مثل المشروبات وخدمة الغرف   
   وغسيل المالبس والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك.

   اإلنتقاالت من وإلى المطار.

   تكاليف التأشيرة.

الســــــــــعر يشـــــمل:
   تذكرة سفر ذهاب وعودة بالدرجة االقتصادية على رحالت  

   المملكة العربية السعودية العادية، شاملة الضرائب.     

   االقامة لمدة ٣ ليالي بالرياض شاملة االفطار والضرائب
   الفندقية.

   إقامة ليلتين في جدة شاملة اإلفطار والضرائب الفندقية.
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26

الشــــــروط واألحكـــــــــام

متطلبات التأشيرة:
    جواز السفر األصلي.

    عدد 2 صورة شخصية حديثة.
    أصل خطاب الموارد البشرية مختوم أو السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

    نسخة من الشهادة الدراسية.
    كشف حساب بنيك يغطي آخر 6 أشهر.

    حجز الفندق.
    تذكرة طيران.

    خط سير الرحلة.

يجب على العميل ملء طلب عبر اإلنترنت على موقع إنجاز ودفع رسوم التأشيرة عبر اإلنترنت.
حجز موعد من خالل رابط VFS Tasahil لتقديم الملف الخاص به / بها ودفع رسوم التعامل مع مركز التأشيرات.

تستغرق عملية استخراج التأشيرة من 5 إلى 10 أيام )يعتمد ذلك على المواسم المنخفضة والعالية(
)يرجى مالحظة أن المتطلبات التالية ستكون مطلوبة إلكمال الطلب المقدم عبر اإلنترنت للحصول على تأشيرة سياحة.(

متطلبات التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية:

تخضع الرحالت للتوافر في وقت تقديم طلبك.
األسعار المحددة للفرد بالجنيه المصري.

تحتفظ Travco بالحق في تغيير السعر لتعويض أي زيادة عرضية في الضرائب أو 
أسعار صرف العمالت.

برامج الرحالت ال تشمل أي نفقات أخرى غير مذكورة في قسم “السعر يشمل”.
برامج الرحالت ال تشمل جميع عناصر االستهالك الشخصي )خدمة الغرف، 

الميني بار، غسيل المالبس، المكالمات الهاتفية ... الخ(.
يتم تطبيق ضريبة المدينة اإللزامية في بعض الوجهات ويتم دفعها في وقت 

تسجيل المغادرة من قبل العميل في الفندق.
مواعيد الجوالت االختيارية قابلة للتغيير حسب اإلمكانية.

تستند األسعار المدرجة للجوالت االختيارية على رحالت المغادرة
الجماعية. ومع ذلك، يمكن ترتيب الطلبات الفردية عند الطلب

بأسعار مختلفة.

شــــــــــــروط عـــــــــــامة:
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طــــــرق التقســــــــــيط

ســـــــــــافر اآلن
واستمتع بالمزايا

عندمــا تحجـــــز رحــــلتك مع ترافــــــــكو وتدفـــــع باستخــــدام:



WWW.TRAVCOHOLIDAYS.TRAVEL

تواصـــــــــــــل معــــــــــــــــــــنا
الخــــــــط الســـــــــاخن

19779
الحجـــــــــــــــــز المركـــــــزي 
     (+202) 3854 5500
      (+202) 3854 5503
      (+202) 3854 5504
      (+202) 3854 5512
      (+202) 3854 5517
      (+202) 012 2351 0951

اإلسكـــــــــــندرية
      (+203) 3854 5480 
      (+202) 012 2788 8427
      (+202) 012 2788 8429 “24/7”

وســـــــط البــــــلد
      (+202) 3854 5300
      (+202) 012 0555 6833 “24/7”

شــــيراتون
      (+202) 3854 5400 
      (+202) 010 0007 2991 “24/7”

المعـــــادي
      (+202) 3854 5333 
      (+202) 011 4444 3716

القــــاهرة الجــــــديدة
      (+202) 3854 5444 
      (+202) 010 0254 0843

الشـــــــــيخ زايـــــــد
      (+202) 3854 5666 
      (+202) 010 6718 9233 “24/7” 

الزمـــــــــالك
      (+202) 3854 5555 
      (+202) 012 2321 6161 “24/7” 

شارع محمد مظهر، الزمالك
      (+202) 3854 5600 
      (+202) 010 0800 9529 “24/7” 

دمـــــــياط
      (+2057) 3854 5680 
      (+202) 012 2713 5602 “24/7”

المنصــــــــــورة
      (+2050) 3854 5650 
      (+202) 012 2238 2447 “24/7”

أســــــــــــــيوط
      +2 (088) 236 2120
      +2 (088) 233 6974 
      +2 012 0555 6834
      +2 012 2629 2224 

أســـــــــــــــوان
      (+2097) 3854 5690 
ال يوجد      

(+202) 012 2351 0951
(+202) 012 7506 0152 
/travco holidays egypt 
/travcoholidays 
/travcoholidays 
/travcoholidays 
holidays@travco.com


