كانذي  -تٍنرٌذا – كٌنًثٌ  8اٌاو
انٌٍو األًل :

يغادرج يطار انًهكح عهٍاء نهرٌجو إنى طزٌالنكا

انٌٍو انثانً  :كانذي

ًصٌل يطار تانذاراناكً ،األطرمثال ين لثم ينذًتنا ثى األنرمال انى كانذي،
ًفً انطزٌك سٌارج يحًٍح انفٍهح  ،ذكًهح انطزٌك ً،انًثٍد فً كانذي.

انٌٍو انثانث  :كانذي

اإلفطار فً انفنذق ،ثى االطرعذاد نهرٌجو انى كانذي ًصٌل كانذي ًجٌنح
طٍاحٍح فً انًنطمح  ،نشٌارج سٌارج حذائك تٍزادٌنثا انشيٍزج  ،يظاءا حضٌر
حفم انفهكٌر انشعثً ًانعاب خفح عهى انطزٌمح انظٍزالنكٍح ً ،انًثٍد فً
انفنذق .

انٌٍو انزاتع  :تنرٌذا
األفطار فً انفنذق ,ثى انرٌجو انى تنرٌذا فً انطزٌقك انمٍقاو تزحهقح انمقارب
تٍن أشجار انًانغزًف  ،ذكًاج انطزٌك ًانذىاب نهفنذق ًانًثٍد فٍو .

انٌٍو انخايض  :تنرٌذا
ألفطار فً انفنذقًٌ ,قٌو حقز نهرًرقع عهقى شقٌاتو تنرٌذقا  ً ،انمٍقاو تزحهقح
رافرنج  ،ثى انًثٍد فً كانذي .

انٌٍو انظادص  :كٌنٌيثٌ

ا االفطار فً انفنقذق  ،ثقى يغقادرج تنرٌذقا نهرٌجقو انقى كٌنٌيثقٌ سٌقارج حذٌمقح
انحٌٍاناخ دىٌٍاال ًجٌنح فة انًذٌنح يظاءا ً ،انًثٍد فً انفنذق

انٌٍو انظاتع  :كٌنٌيثٌ

ألفطار فً انفنذق ، ,ثى جٌنح ٌٌو كايم نهرظقٌق فقً كٌنٌيثقٌ تقٍن انًقٌالخ
ًاألطٌاق انشعثٍح تعذ انظيز ٌٌو حز حرى انًظاء

انٌٍو انثاين :كٌنٌيثٌ
االطرعذاد نهذىاب نهًطار نهًغادرج ألرض انٌتن

الفنادق

كولومبو

كاندي

بنيتوتا

للشخص في الغرفة المزدوجة

Cimnnon lake side
(5* Superior Room)

Grand Kandyan
(5* Deluxe Room)

Citrus Waskaduwa
(5* Superior Room)

عرض خاص

http://www.cinnam
onhotels.com/en/ci
nnamonlakesidecol
/ombo

http://grandkandyan.com/
accommodation/deluxerooms/

http://www.citrusleisure.c
om/waskaduwa/accommo
dation/superior.html

Jetwing Colombo 7
(5* Deluxe Room)

Amaya Hills Kandy
(5*Superior Room)

Centara Ceysands Resort
Spa
(5* Superior Room)

http://www.jetwing
hotels.com/jetwing
colomboseven/

https://www.amayahills.c
om/accommodation/super
ior-rooms

http://m.centarahotelsreso
rts.com/ccs/index.php

Movenpick
Colombo
(5* Deluxe Room)

Mahaweli raech
(5* Deluxe Room)

Jie Jie Beach
(5* junior suite)

http://www.mahaweli.co
m/DeluxeRoom.php

http://www.jetwinghotels
.com/jiejiebeachbyjetwin
g

https://www.moven
pick.com/ar/asia/sri
-lanka/colombo

 دينار690

 دينار785

LUXURY PACKAGE

 دينار880

: ً االطعار اعاله نهشخص انٌاحذ تانغزفح انًشدًجح ًٌشًم يا ٌه
 تذاكز انطٍزان انسفز عمان – كونمثو – عمان
 ) نٍهح فً كاوذي مع وجثح األفطار2 (  االقامح
 ) نٍهه فً تىتوتح مع وجثح األفطار2 (  االقامح
 ) نٍهه فً كونمثو مع وجثح األفطار2 (  االقامح
 االستقثال وانتودٌع فً مطار كونمثو
 انزحالخ ان ذاخهٍح مع دنٍم مزافق طوال أٌاو انزحالخ انذنٍم انمزافق فً خالل انجوالخ و هو وفسه انسائق
 جمٍع انضزائة
 انزحالخ انذاخهٍح
 رحهح نزٌارج حذٌقح,  رحهح تانقارب تٍه اشجار انماوغزوف,  رحهح حذائق تٍزادٌىٍا فً كاوذي,  رحهح انى محمٍح انفٍهح
 رحهح داخم مذٌىح كونمثو, انحٍواواخ دهٍواال
: ً االطعار اعاله ال ذشًم يا ٌه

 دٌىار نهشخص49 ( كحذ. تكم مه حذٌقح انفٍهح –انمعثذ و انحذٌقح انىثاتٍح تكاوذي تذفع مثاشزج مه قثم انزتون
رسوو دخول األماكه انسٍاحٍح
ٍ
نجمٍع انذخونٍاخ انمذكورج تانثزوامج
 دٌىار03 رسوو انفٍزا انى سزٌالوكا




