اذاعة صوت المحبة
تنظم بالتعاون مع أورينتال اكسبرس

رحلة الى CARLOVY VARY & PRAGUE
من  05ولغاية  11ايلول 2019

 7أيام  6ليالي

السبت 09 /05
التجمع في مطار بيروت الدولي اقالع الطائرة فجرا  ،وصول مطار  PRAGUEصباحا  ،استقبال
واالنتقال الى دير وكنيسة  SVATA HORAحيث يوجد أهم مركز حج مريمي في اوروبا بعد لورد
وفاطيما  .وقت حر للغداء  ،ومن ثم االنتقال الى الفندق في براغ  .توزيع الغرف  .استراحة لغاية
المساء  ،عشاء .
االحد 09 /06
الفطور واالنتقال بالبولمن الى مدينة براغ  ،زيارة القصر الرئاسي وكاتدرال  ST VITUSوثم
التوجه الى بازيليك سان جورج نزوال بشارع ماال سترانا  ،وصوال الى كنيسة سيدة النصر حيث
يوجد تمثال الطفل يسوع المعروف ب  . JESUS DE PRAGUEغداء حر في احد المطاعم ،
وبعد ذلك التوجه الى الجسر المشهور  CHARLES BRIDGEفي المدينة القديمة  .جولة مع الدليل
سيرا على االقدام للتمتع بفن النحت وزخرفة المباني التراثية القديمة وصوال الى الساعة الرقمية
القديمة  ،وقت حر للتسوق لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر .االنتقال الى الفندق  ،عشاء .
االثنين  09 /07الفطور  ،ويوم حر للتسوق والراحة وفي المساء عشاء  ( .أو رحلة اختيارية الى DRESDEN
في المانيا وهي عاصمة ساكسونيا والتي تعرف بفلورنس االلمانية لكثرة وجود المتاحف والفن
الراقي المنتشر بمعظم شوارعها  ،وهي واحدة من اجمل المدن االلمانية  .مدة الرحلة  8ساعات )
الثالثاء  09 /08الفطور  ،ويوم حر للتسوق والراحة وفي المساء عشاء  ( .أو رحلة اختيارية الى  BRNOالمدينة
التشيكية المشهورة بابنيتها القديمة والمجددة  ،بحدائقها المميزة  ،وكاتدرال مار بطرس وبولس
الكاثوليكية  ،وتمثال العذراء مريم المشهور  .مدة الرحلة  8ساعات )
االربعاء  09 /09الفطور ومغادرة الفندق مع االغراض الى مقاطعة  . CARLOVY VARYوصول الفندق توزيع
الغرف  ،وجولة بانوراميك في المدينة للتعرف الى أهم معالمها السياحية  .يمر بهذه المدينة نهر
الذهب  .زيارة كاتدرال القديسة مريم المجدلية  .كما تشتهر بكثرة منتجعاتها العالجية الطبيعية
بالمياه الساخنة التي تتفجر من االرض بحرارة  60درجة مئوية  .في المساء عشاء .
الخميس  09 /10الفطور ويوم حر للراحة او التسوق أو االستحمام بالمياه الساخنة والمساج وفي المساء عشاء .
الجمعة  09 /11الفطور ومغادرة الفندق مع االغراض الى المطار للعودة الى لبنان

السعر للشخص الواحد في غرفة مزدوجة أو ثالثية

 1550اورو

السعر للشخص الواحد في غرفة مفردة

 1900اورو

االسعار تشمل :
-

تذكرة الطائرة ذهابا وايابا .

-

ضرائب المطارات .

-

االقامة  6ليالي بفنادق  4نجوم .

-

الفطور والعشاء .

-

التنقالت بالبولمن الفخم المكيف .

-

دليل سياحي مرخص من وزارة السياحة التشيكية .

-

تحضير فايل الفيزة للسفارة .

-

التأمين على الحوادث فقط  ( .لغاية عمر  65سنة فقط وفوق هذا العمر يخضع لشروط خاصة من قبل التأمين )

-

الدخوليات الى االماكن المذكورة.

االسعار ال تشمل :
-

الغداء والمشروب خالل الوجبات  .والرحالت االختيارية .

-

كلفة الفيزة  ،واكراميات السائق والدليل ( بمعدل  25اورو للشخص لكل الرحلة ).

مالحظة :يدفع المشترك مبلغ  700اورو كدفعة أولى عند التسجيل من أصل المبلغ األساسي ويعتبر كرعبون غير مسترد .
ويتم تسديد الباقي قبل ب  40يوم من السفر اي قبل اول شهر اب . 2019
• يخصم  %40من القيمة في حال الغاء السفر ألي سبب من االسباب قبل  20يوم من السفر ..
• يخصم  % 50من القيمة فى حال الغاء السفر آلي سبب من األسباب قبل  15يوم من السفر .
• يخصم كامل المبلغ فى حالة الرفض من السفارة وذلك اذا لم يفصح المشترك عن انه كان مرفوض سابقا ُ من قبل سفارة أوروبية .

( أن اسعار ضريبة المطار والفيول قابلة للتغيير) .
أما شنطة السفر يجب أن يكون حجمها وسطي أي ( )Maximum60*80والمسموح  20كيلو فقط
المطلوب للفيزا:
•
•
•
•

جواز سفر صالح لمدة ستة اشهر بعد موعد الرحلة.
 3صور واضحة عن جواز السفر .وتصوير فيز ال Shengenاذا وجدت .
 3صور شمسية حديثتة 4.5*3.5 Fond Blanc(.سنتم) .الفم مغلق والشعر مرفوع .
صورة عن دفتر التوفير حديث التاريخ مصدقة من البنك.
أو كشف عن الحساب المصرفي مصدق .

•
•

بالنسبة الى اصحاب المهن الحرة :بطاقة عضوية النقابة أو اذاعة تجارية مترجمة .
بالنسبة للموظفين :أفادة عمل باللغة األجنبية تتضمن تاريخ بدء العمل و افادة عن المعاش و مدة
االجازة و افادة رب العمل عن عودة الموظف الى وظيفته بعد عودته الى لبنان.
افادة سكن من المختار مترجمة .
اخراج قيد عائلي مترجم 2019.
افادة ضمان مترجمة .

•
•
•

