اذاعة صوت المحبة تنظم
بالتعاون مع أورينتال اكسبرس للسياحة
2019  أيلول9  أب ولغاية30 من

MSC رحلة بباخرة ال
LE LUXE DU VOYAGE
( à la portée de tout le monde )

 كرواتيا-ايطاليا – اليونان – البانيا
DAY

DATE

PORT

ARRIVAL

DEPARTURE

1

Saturday, 31 Aug 2019

Venice, Italy

-

16:30

2

Sunday, 01 Sep 2019

Brindisi, Italy

13:00

18:00

3

Monday, 02 Sep 2019

Katakolon, Greece

11:00

17:00

4

Tuesday, 03 Sep 2019

Mykonos, Greece

08:00

19:00

5

Wednesday, 04 Sep 2019

Piraeus, Greece

07:30

16:30

6

Thursday, 05 Sep 2019

Sarande, Albania

12:00

20:00

7

Friday, 06 Sep 2019

Dubrovnik, Croatia

09:00

15:00

8

Saturday, 07 Sep 2019

Venice, Italy

09:00

-

الجمعة  : 8/30التجمع في مطار بيروت الساعة  1.00بعد منتصف ليل الخميس ،فجر الجمعة  ،اقالع الطائرة الساعة  4.20الى
روما وصول  7.00صباحا ً  ،أسكال لمدة ساعتان ونصف وأقالع الطائرة الى مطار  Veniceفى ايطاليا  ،وصول 10.30
صباحا ً المغادرة بالباص الى مدينة  Padovaوزيارة كنيسة القديس انطونيوس البادواني  ،التوجه الى الفندق واستالم الغرف
وتناول العشاء .
السبت  :8/31الفطور وتسليم الغرف والمغادرة الى  Veniceركوب القارب للوصول الى الجزيرة  ،زيارة ساحة سان مارك ،
جولة مع الدليل لمدة ساعتان  ،وقت حر ومن ثم التوجه الى الباخرة واستالم الغرف  .مغادرة الباخرة الساعة  16.30الى
. BRINDISI
االحد  :9/1الفطور  ،الفطور وقت حر بالباخرة لغاية الساعة  13.00ظهرا  ،رحلة أختيارية لزيارة  BRINDISIااليطالية ،
عودة الى الباخرة قبل الساعة  18.00مساء وانطالق الباخرة نحو جزيرة  KATAKOLONاليونانية .
االثنين  : 9/2الفطور وقت حر بالباخرة لغاية الساعة  11.00ظهرا  .رحلة اختيارية الى جزيرة  KATAKOLONاليونانية
 .عودة الى الباخرة قبل الساعة  17،00مساء  .انطالق الباخرة نحو جزيرة  MYKONOSاليونانية .
الثالثاء  :9/3الفطور وقت حر بالباخرة لغاية الساعة  08:00صباحا  .رحلة اختيارية الى جزيرة  MYKONOSاليونانية .
عودة الى الباخرة قبل الساعة  19.00مساء  .اقالع الباخرة نحو مدينة اثينا مرفأ بيريوس PIREUSاليوناني .
االربعاء  : 9/4الفطور باكرا  .وصول الباخرة الساعة  07.30صباحا الى ومن ثم زيارة اختيارية مع الدليل الى اهم معالم
المدينة ،عودة الى الباخرة .مغادرة الميناء الساعة 16.30مساء باتجاه  SARANDEفي البانيا.
الخميس  : 9/5الفطور وقبل الظهر حر بالباخرة  ،أو التمتع بكل الخدمات الموجودة على متن الباخرة  .وصول الباخرة الساعة
 00،12الظهر الى . SARANDEرحلة اختيارية او وقت حر لغاية  .19.00عودة الى الباخرة مساء المغادرة عند الساعة
 00،20ليال الى دبروفنيك في كرواتيا .
الجمعة  :9/6الفطور باكرا .وصول الباخرة الى دبروفنيك  .حر لغاية  14:00بعد  ،عودة الى الباخرة  .المغادرة الساعة 00،15
الى مدينة .VENICE
السبت  :9/7الفطور وصول الباخرة الساعة  9صباحا ً والمغادرة الى مع األغراض  370( CITTA DE CASTELLOكم )
وزيارة دير  ، St Veronica Giulianiوقت للصالة ومن ثم المغادرة الى مدينة  75( Assisiكم) الوصول واستالم الغرف وتناول
العشاء
االحد  :9/8الفطور  ,والتوجه الى كاشيا (  80كم ) زيارة دير وذخائر القديسة ريتا  ،وقت للصالة  ،العودة الى أسيزي  ،تناول العشاء
مساء .
االثنين  : 9/9الفطور وتسليم الغرف زيارة سانت كالرا وفرنسيس االسيزي  ،وقت حر للتسوق والصالة  .المغادرة الى مطار روما
( 200كم ) الساعة  17.00وصول المطار الساعة  20.00وأقالع الطائرة الساعة  22.30ليالً  ،وصول مطار بيروت فجر الثالثاء
 10ايلول الساعة . 02,45

االسعار االرخص عند الحجز المبكر
السعر للشخص الواحد ( لغاية  30أذار ) 2019

غرفة داخلية غرفة مع شباك غرفة مع بلكون
تختين
تختين
تختين
 2550أورو
 2250أورو  2350أورو

االسعار تشمل :
•
•

ليلة واحدة فى مدينة  PADOVAفندق  4نجوم مع الفطور والعشاء .
 7ليالي في باخرة ال  MSCالفخمة * 5مع الفطور والغداء والعشاء على
متن الباخرة فقط .
ليلتان فى فندق  4نجوم فى  Assisiمع الفطور والعشاء .
تذكرة الطائرة بيروت روما  /برنديسي  .روما بيروت .
التنقالت بالبولمن الفخم.
دليل سياحي يتكلم انكليزي او فرنسي حسب البرنامج ..
السهرات على الباخرة .
الفيزة وال ASSURANCE

•
•
•
•
•
•

االسعار ال تشمل :
•
•
•
•

أي وجبة طعام خارج الباخرة
المشروب .
الرحالت االختيارية .
واالكراميات على انواعها .

المطلوب للفيزة :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جواز سفر صالح لمدة ستة اشهر بعد موعد الرحلة.
 3صور واضحة عن جواز السفر .وتصوير فيز ال Schengenاذا وجدت .
 3صور شمسية حديثتة 4.5*3.5 Fond Blanc(.سنتم).
صورة عن دفتر التوفير حديث التاريخ مصدق من البنك.
أو كشف عن الحساب المصرفي عن اخر ثالثة اشهر مصدق من البنك .
بالنسبة الى اصحاب المهن الحرة :بطاقة عضوية النقابة مع مزاولة المهنة مترجمة أو اذاعة تجارية مترجمة .
بالنسبة للموظفين :افادة 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 .واذاعة تجارية مترجمة للشركة .
افادة سكن من المختار مترجمة .
اخراج قيد عائلي مترجم 2019
افادة ضمان مترجمة اذا كان المسافر مضمونا .
افادة مدرسية او جامعية للطالب .

مالحظة :
-

يدفع المشترك مبلغ  1000اورو للشخص الواحد كدفعة اولى عند التسجيل حسب التاريخ المدون اعاله من أصل المبلغ
االساسي ويعتبر كرعبون غير مسترد .
يسدد باقي المبلغ قبل تاريخ .2019/7/1
اما شنطة السفر يجب أن يكون حجمها وسطي أي (  ( Maximum 60x80والمسموح  23كيلو فقط .

الغرف في الباخرة محدودة

