
 طيران الذهاب إلى سريالنكا

 السعر رقم الرحلة إىل مدينة من مدينة الصالة  واملطار رقم احلجز التاريخ
   ديب القصيم القصيم  4/8
   كوملبو ديب ديب  4/8

 (.......................................: اسم الفندق)  في مدينة بنتوتة الوصول للفندق

 السعر املبلغ احلجزرقم  إىل التاريخ من املدينة ساعة الوصول للفندق
    Bentota 4/8 7/8 ظهرا  12

 مالحظات العشاء املغرب عصرا   ظهرا   صباحا   (4/8الربنامج ليوم )
 بنتوتا

Bentota 
 قضاء الوقت يف املنزل الراحة عبد السفر يف الطريق من املطار يف الطريان

التعرف على 
 برنامج الغد

 

 مالحظات العشاء املغرب عصرا   ظهرا   صباحا   (5/8الربنامج ليوم )

 بنتوتا
Bentota 

التوجه اىل مدينة 
Galle  ملشاهدة اآلثار

اهلولندية ، والتجول يف 
 املدينة.

حممية 
  Turtleالسالحف

hatching 

 جولة على اجلزر )املانغروف(
Maduwa River 

Balapitiy 
 دوالر للقارب يف الساعة(01)

التجول على ساحل 
 Edenفندق

Resort & Spa, 
Beruwala 

 العودة للفندق
اجلوالت النهرية 

يفضل أن تكون 
 العصر

 مالحظات العشاء املغرب عصرا   ظهرا   صباحا   (6/8الربنامج ليوم )

 بنتوتا
Bentota 

الذهاب اىل 
Koggala  ملشاهدة ما
 STICKيعرف باسم 

FISHER)  وهم )
 الصيادين بالعصي.

التمتع والسباحة يف 
الشاطئ + مشاهدة 

 آثار تسونامي

 Hikkaduwaالذهاب إىل 
وركوب القارب الزجاجي 

(glass bottom boat 
ride) 

 ( دوالر للقارب42)

تناول القهوة يف فندق 
vivanta by taj 

  العودة للفندق

 يف الطريق إىل نوريليا صباحا   (7/8الربنامج ليوم )

 الطريق من بنتوتا إىل نوريليا
ساعات 8ويستغرق تقريبا  

 مع الزيارات اجملدولة

اإلفطار مبكرا  وتسليم 
الفندق، والتوجه إىل 

 نوريليا

رحلة بالقارب املطاطي 
 WATERبالنهر 

RAFTINGW
HITE  4011  روبية
 للشخص

وشرب كوب من الشاي 
والتمتع مبنظر الشالل اجلميل 

TEA CASTLE  من
 teaخالل مقاهي تسمى ) 

cup) 

مزارع الفراولة زيارة 
والتمتع بآيسكرمي 

 الفراولة

شالل ديفون 
Devon 

Falls  

الطريق مير بطريق 
يؤدي اىل جبل 

 كم  73ادم 

 (.......................................: اسم الفندق) Nuwara Eliyaنوريليا المدينة الثانية : 

 السعر املبلغ رقم احلجز إىل التاريخ من املدينة ساعة الوصول للفندق
    10/8 7/8 نوريليا السابعة مساء  

 مالحظات العشاء املغرب عصرا   ظهرا   صباحا   (7/8الربنامج ليوم )
 نوريليا

Nuwara Eliya 
  الراحة بعد الطريق Nuwara Eliyaالطريق إىل  نوريليا 

 مالحظات العشاء املغرب عصرا   ظهرا   صباحا   (8/8الربنامج ليوم )

 نوريليا
Nuwara Eliya 

والراحة التمتع بالسكن 
 بعد التعب

سوق الفاكهة القريب 
 من فندق قراند

   Gregory Lake حبرية 
حيث يوجد القوارب والدبابات 

 البحرية والدراجات واخليول

زيارة سوق املدينة 
 الشعيب

  العودة للفندق

 مالحظات العشاء املغرب عصرا   ظهرا   صباحا   (9/8الربنامج ليوم )

 نوريليا
Nuwara Eliya 

 Hortonحديقة 
Plains National 

Park  وهي بعيدة
 وشاقة

زيارة مزارع االبقار 
 النيوزلندية

(Newzealand 
Farm) أمبويال ( ) 

 Hakgalaزيارة حديقة 
Botanical Gardens 

 01سعر الدخول للشخص 
 دوالر

تناول العشاء يف 
 املطعم اهلندي يف قراند

  العودة للفندق

 (.......................................: اسم الفندق) Kandyكاندي المدينة  الثالثة : 



 يف  الطريق إىل كاندي صباحا   (10/8الربنامج ليوم )
الطريق إىل كاندي 

(Kandy يستغرق )
 ثالث ساعات تقريبا  

اإلفطار مبكرا  وتسليم 
الفندق، والتوجه إىل  

 كاندي

زيارة مصنع الشاي 
GLENLOCH زيارة حديقة التوابل 

التمتع بالسحر الطريق 
والتوقف على  الرائع

 جنباته
  

 مالحظات العشاء املغرب عصرا   ظهرا   صباحا   (11/8الربنامج ليوم )

 كاندي
Kandy 

جولة يف القارب يف 
حديقة كاندي +  زيارة 
مصانع األحجار الكرمية 

+ التسوق يف السوق 
 الشعيب يف كاندي

 Pinnewalaزيارة 
Elephant 

Orphanage 
وهو خاص بالفيلة 

يتم االيتام حيث 
 حتميمها يف النهر

دوالر 5)
 للفيديو(5للشخص+

 Royalزيارة احلديقة امللكية 
Botanical Gardens 

(Peradeniya) 

 Kandyمتحف 
National 
Museum 

التوجه إىل حمالت 
مبيعات احللوى 

والشاي 
واألعشاب يف 

مركز ملدينة 
 للتذوق والتبضع

احتياط: زيارة 
البحرية و 

الشالالت 
 القريبة من فندق

هوناس فولس 
Hunas 

Falls 

 ( حيث رحلة العودة من مطارها الدويلColomboالطريق إىل العاصمة كولبمو ) صباحا   (12/8الربنامج ليوم )

 الطريق إىل كوملبو
Colombo 

اإلفطار مبكرا  وتسليم 
الفندق، والتوجه إىل 

 للمطار
االستمتاع  االستمتاع بالطريق االستمتاع بالطريق االستمتاع بالطريق

 بالطريق
 

 السعر رقم الرحلة إىل مدينة من مدينة الصالة واملطار رقم احلجز التاريخ

   ديب Colomboكوملبو  Colomboكوملبو   13/8

   القصيم ديب ديب  13/8

 www.naseemnajd.comالموقع : مدونة نسيم نجد :     al_sugair@إعداد / سليمان الصقير 

 

  


