The Unique Experience !

رحلة ايران
 ليالي80  ايام80

Hotel Names

Meal Basis

Nights

Location

Atlas Hotel 4*

Full Board

02 Nights

Mashhad

Bam Sabz Ramsar 4*

Bed & Breakfast

01 nights
Ramsar

Parasian Azadi Ramsar
4*

Bed & Breakfast

01 night

Parasian Azadi Khazar 5*

Bed & Breakfast

01 night

Chalus

Evin Hotel 4*

Bed & Breakfast

02 nights

Tehran

! The Unique Experience

اليوم االول  :الوصول الى مطار مشهد االستقبال من قبل مندوبنا والتوجه
الى الفندق المختار بعدها وقت حر للزٌارة .
اليوم الثاني  :بعد تناول الفطور جولة سٌاحٌة الى منطقة شندٌز وبحٌرة
شالدري ومقام اخوة االمام الرضا (ع ) ياسر وناصر ال تشمل الغذاء ,بل
ٌقرر بحسب رغبة الزبون وبالتنسٌق مع مندوبنا

اليوم الثالث  :وقت حر للزٌارة واالستعداد للسفر جوا الى منطقة الشمال مدٌنة رامسر .الوصول
واالستقبال من قبل مندوبنا التوجه الى الفندق للراحة .عصرا جولة الى تلفرٌك رامسر وبعدها  ،نزهة الى
الكورنٌش البحري حٌث ٌوجد كوخ خشبً كبٌر عبارة عن مطعم وكافٌترٌا لتناول العشاء (اختياري )

اليوم الرابع  :بعد تناول الفطور زٌارة متحف الشاه والذي كان قبل
الثورة مصٌفا ً له وبعدها جولة لزٌارة «جواهر ده» هً إحدى قرى
مدٌنة رامسر فً محافظة مازندران ،وتقع على بعد  72كٌلومتراً من
هذه المدٌنة
تقع جواهر ده فً مرتفعات جبال البرز ،وعلى ارتفاع  7222متر.
وفٌها غابات وشالل.

اليوم الخامس :بعد الفطور القٌام بأجراء الخروج من الفندق للتوجه الى مرتفعات  7222و 0222متر
و نمك ابرود تلفريك والتوجه الى فندق بارسٌان خزر.
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اليوم السادس  :بعد تناول الفطو التوجه لزٌارة :
 غابة كشبل  :تبعد عن مدينة شالوس  05كلم متر مرتفعات الويج منطقة قريبة من حديقة وغابة كبشل مشهورة ب المياه المعدنية الدافئة والعسلالجيد والمنظر الجميل .
 غابة اليماالت وفيها سد مائي وبحيرة -غابة سي سنكان وفيها منتزه ويمكن ركوب الخيل او الدرجات الهوائية

اليوم السابع  :بعد تناول الفطور وقت حر للسباحة وااللعاب المائٌة بعدها
القٌام باجرأت الخروج و التوجه الى طهران عبر مدٌنة كالردشت التً
تتمٌز بالطبٌعة الخالبة والجبال والمتنزهات واالنهر واالقامة فً فندق
انقالب وقت حر للراحة .مساء التوجه الى برج مٌالد وبعدها الى دربند أحد األحٌاء المعروفة بطهران
ومن المناطق الباردة والسٌاحٌة فً شمال العاصمة .تقع منطقة دربند فً ارتفاع  0222متر عن سطح
البحر .

اليوم الثامن  :صباحا بعد تناول الفطور التوجه الى مطار االمام الخمٌنً للعودة الى لبنان برعاية هللا
وحفظه .
مالحظات عامة :
 برنامج الشمال يمكن التوجه برا والعودة بالطائرة او بالعكس تقرر حسب رغبة الزبون وتوفرالرحالت الداخلية وخاصة في فترة الموسم
 -البرنامج السياحي في الشمال يمكن ان يعدل بالتنسيق مع مندوبنا خاصة عند التوجه بالطائرة .

