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برنامج  (أفضل ما في الجبل األسود)
Theلیالى6أیام7 best in Montenegro

األماكنأجملفیھوضعتملیالي،6وأیام7مدةیتضمنوالذيھذا”األسودالجبلفيماأفضل“برنامجإن
الطبیعیة ستتمكن من مشاھدة المعالم السیاحیة، المناظر، الثقافة، التاریخ، الطعام. مونتینیغرو بلد صغیر وجداً

جمیل، لذا یمكنك االستمتاع بالبیئة البحریة في البحر األدریاتیكي ویمكنك التواجد على الجبل واالستمتاع
بالتجول حول البحیرات أو التزلج في فصل الشتاء (إذا سمح الموسم بذلك). وعلى حسب البرنامج الذي تم

وضعھ لكم.  وكل ھذا في یوم واحد فقط!! حیث أنھ یوجد ھناك العدید من التنوع الجغرافي في منطقة
صغیرة. الجدیر بالذكر أننا بالتعاون مع شركائنا في الجبل االسود نقدم خدمات عالیة الجودة. وموظفینا

محترفون بشكل ممتاز حیث أنھم من ذوي التعلیم العالي ویمتلكون خبرة واسعة في المجال السیاحي.
إننا نولي اھتماًما لكل جزء من ھذه السلسلة المترابطة: األدالء السیاحیین والفنادق والمطاعم (الطعام الحالل)
والمركبات. ألن ھدفنا الرئیسي ھو العمیل،  والذي نطمح أن یأتي مرة أخرى إلى الجبل األسود ، ولیس مرة

واحدة فقط.
لذلك یسعدنا أن یشعر زوارنا االعزاء في الجبل األسود وكأنھم في المنزل.

اإلقامةتیفات)./بار/(كوتورالمیناءأوتیفات)أو(بودغوریتشاالمطارإلىالوصول–األولالیوم–1
القدیمة.بودفامدینةمعالممشاھدةبیتشیتش./بودفافينجوم4فندقفي

Day 1 – Arrival at the airport (Podgorica or Tivat) or port (Kotor/Bar/Tivat)
Accommodation in a 4-star hotel in Budva/Bečići. Budva Old Town
sightseeing

المرشد السیاحينرحب بكم في المطار، ثم نتجھ نحو بودفا ، حیث جمال البحر األدریاتیكي. برفقة الدلیل/
نمشي في الشوارع المتعرجة القدیمة، والتيسنرى المدینة القدیمة، التي ونتنفس الصعداء.(لغة إنجلیزیة)

تتمتع بإطاللة ساحات من أواخر العصور الوسطى التي تشكل مجموعة كاملة بأسوار صلبة وأبراج  وبوابات
المرطباتلتناولحروقتدقیقة.30وواحدةساعةتقریبا.–والكاثولیكیةاألرثوذكسیةوالكنائسالمدینة

على أحد الشواطئ.
الفندقفيلیلةوقضاءفراغ.وقتبیتشیتش./بودفافينجوم4فندقفيالوصولتسجیل

وشوارعھا حتى وقت متأخر من اللیل، لذلك ال یمكنكأیًضا بالحیاة اللیلیة، حیث تعیش ساحاتھابودفاتشتھر
تفویت الفرصة والخروج بالفعل في اللیلة األولى في بعض  المطاعم الشھیرة على شاطئ البحر والمقاھي

ومحالت الحلویات. العرض في مطاعم بودفا متنوع للغایة ، یھیمن علیھ المطبخ المتوسطي والجبل األسود ،
بینما في المقدمة ھناك تخصصات بحریة.
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تیفات–كوتور–الصخورسیدة–بیراست–الثانيالیوم-2
Day 2 – Perast – Our Lady of the Rocks – Kotor – Tivat

السھلمن.بیراستإلىللوصولدقیقة45–بیراستمنطقةإلىبالحافلةوالمغادرةالفندقفياالفطارتناول
. المتحف الزائر (كلجزیرة سیدة الصخورالمشي في ھذه المدینة الساحلیة الجمیلة. ركوب القارب باتجاه

، حتى نصل إلى كوتورخلیج بوكاساعة). القیام بجولة حول خلیج فرید من نوعھ للبحر األبیض المتوسط –
دقیقة).30(حوالي

في البلدة القدیمة ، حیث یمكنك مشاھدة معالمھا. جولة في المدینة برفقة المرشد سیاحيكوتورالوصول إلى
وساحاتھا الشھیرة – سوق األسلحة وكاتدرائیة وساحة القدیس تریفون وكنیسة وساحة القدیس لوقا والمتحف

ساعة.1تقریبًا.مدة–القططوساحةالبحریینوالمیدان
تیفاتنحوبالسیارةنتوجھساعة).1(حواليفراغ.وقتبالمدینة.الشھیرةالمطاعمأحدفيالغداءتناول

luxuriousالمدینةفيجولةحروقتدقیقة).20(حوالي marina Porto Montenegroبورتوفى
/بودفافيالفندقإلىوالعودةواحدة.ساعةحوالي–بودفاإلىبالقیادةالقیامساعة.1تقریبًا.–مونتینیغرو

بیتشیتش. وقت فراغ. والمبیت في الفندق

العظیم)(الشاطئبوجاناأدا–أولسیني–القدیمةالزیتونشجرة–البار–3الیوم-3
Day 3 – Bar – Old Olive Tree – Ulcinj – Ada Bojana (The Great Beach(

(تدوم حوالي ساعة واحدة). الوصول إلى بار ، سیراًباربعد تناول اإلفطار في الفندق.نتوجھ بالحافلة نحو
(تستغرق حوالي ساعة واحدة).البلدة القدیمةعلى طول الساحل (تستغرق حوالي ساعة واحدة). حیث نزور

بالحافلةنغادر.أوروبافيشجرةأقدم–دقیقة)20حوالي(تستغرقالقدیمةالزیتونشجرةبزیارةنقومثم
Balšiaبرجفیھا،القدیمةالبلدةنزور،Ulcinjإلىنصلدقیقة).30حواليتستغرق(التيUlcinjنحو

Adaشاطئإلىبالحافلةنتجھثمساعة).1(المدة…العبیدسوق، Bojana تناولھناكدقیقة).30)
المشھورة بطبیعتھابالشاطئ في جزیرة الفردوسالغداء في بعض مطاعم األسماك التقلیدیة أو االستمتاع

الفندق.فيالمبیتفراغ.وقتبیتشیتش./بودفافيالفندقإلىدقیقة).العودة30و(ساعةالبكر
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بودغوریتشا–بافلوفاجانب–كرنویفیكارییكا–لیباكھف–سیتیني–الرابعالیوم-4
Day 4 – Cetinje – Lipa cave – Rijeka Crnojevića – Pavlova’s side – Podgorica

ساعة.لمدةCetinjeمدینةنحومتجھیننھائیاً.الفندقومغادرةالفندق.فياإلفطار
ومقر،ipuriوكنیسة،Cetinjeدیررؤیةمنستتمكنالمدینة.معالممشاھدة–Cetinjeإلىالوصول

“المسرحالملكيوالمسرح،الرئاسيالقصرو،نیكوالالملكومتحف،Biljarda–السابقNjegošإقامة
Zetaالملكي” house،“ونصبIvan Crnojevi،منومؤسسھازیتاحاكمCetinjeساعةحوالي(مدة
دقیقة.20تقریبًا.–لیباكھفنحوبالحافلةنتجھثمواحدة).

–المرخصالسیاحيالمرشدمعالكھفندخلمتر).800(الكھفمدخلإلىونستقلھسیاحيقطاریأتي
Rijekaنحوبالحافلةنتوجھثمدقیقة40الجولةمدةوتكون Crnojevića–.بھذانستمتعدقیقة.40تقریبًا
تفریباًساعة1لمدةالمطعمفيالغداءونتناولالصغیر.المكان

أكثر الوجھات األكثر جاذبیة في مونتینیغرو ، أشھر، وھي أحدبافلوفاتتوجھ الحافلة بنا إلى جانب منطقة
دقیقة.20المدة–األسود.الجبلفيصور”“بطاقة

نزوردقیقة)30وساعة(حواليبودغوریتشامدینةفيالمدینةبجولةنقوم.بودغوریتشامدینةإلىالوصول
مایلي:

زیارة ساحة االستقالل – ساحة المدینة الرئیسیة.
ومظھرھا الحضاري ، وھو مكان مفضل للشباب.– الشارع المشھور بالمقاھي الطیفةزیارة شارع بوكیسكا

57بارتفاعخصیًصامصممةبأكواممزین،متر140بطولللمدینةبصریةھویة–األلفیةجسرالزیارة
متًرا.
فيیقع،PodgoricaفيجسرأقدمھوSastavciعلىالموجودالجسر–SkalineأوSastavciزیارة

الروماني.الحكمأثناءإنشاؤهتم،التاریخیةللحقائقوفقًا.MoračaفيRibnicaالتقاءعند،العاصمةقلب
Sahatزیارة Kula–مدینةقلبفيالقدیمةالمدینةتقعالقدیمة.المدینة–فاروشوستاراالساعةبرج

بودغوریتشا ، وھي تحافظ على التراث التاریخي والثقافي الغني. كان جوھر بودغوریتشا خالل الحكم
مثالأجملالحیاة.وأسلوبوالعاداتللمدینةوالمعماریةالحضریةاألشكالفي)1879-1474(العثماني

على العمارة المتبقیة من الفترة التركیة ھو برج الساعة ، وھو رمز لبودغوریتشا. الیزال یمثل معلماً مھماً في
من أشھرھا مسجدمنطقة المدینة القدیمة بارتفاعھا. االھتمام الكبیر في المدینة القدیمة یعود إلى المساجد. و

الفندق.فيالدخولعشر.نسجلالخامسالقرنإلىتاریخھیعودالذيالقدیمالمسجد–Čauševa“اسكندر”
والمبیت فیھ.
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سكاداربحیرةفيبحریةرحلة–الخامسالیوم-5
Day 5 – Skadar lake cruising

قریةوھي،Virpazarقریةإلىنصلدقیقة.30حواليسكاداربحیرةإلىنتجھالفندق.فياإلفطارتتناول
صید صغیرة فھا منازل حجریة ساحرة. وقت حر في قلعة بیساك الوجھة األكثر جاذبیة على بحیرة سكادار،

دقیقة.20–المطاعمأحدفيالقھوةشربأو
ساعتین. سترى قرى الصید والمعالم الثقافیة. تستغرق الرحلة حواليقارب لإلبحار في البحیرةنستقل

والتاریخیة والنباتات والحیوانات التي تسبح في البحیرة، منظر جدا خالب ومدھش.، سیقدم لنا المضیف
المنتجات المحلیة المرطبات و(الكعك اللذیذ والعصیر).   بعد اإلنتھاء من الرحلة البحریة بالقارب،  نذھب إلى

دقیقة.30وساعةمدة–سیبھركساحرجوعاديغیرغیرجوفيالغداءلتناولالمطاعمأحد
نغادر المكان لنعود إلى الفندق في بودغوریتشا. وقت فراغ. المبیت في الفندق.

تاراĐurđevićaجسر–الوطنيدورمیتورمنتزه–Žabljak–السادسالیوم-6
Day 6 – Žabljak – National Park Durmitor – Đurđevića Tara bridge

بعددقیقة.30وساعتینحواليالرحلةمدة–Žabljakنحوبالحافلةنتجھثمالفندق.فياإلفطارتناول
ساعة.2ساعتینمدةتقریبًا–الوطنیةالحدیقةفيبجولةنقوم.Žabljakإلىالوصول

Đurđevićaجسرنحولتتجھنغادرثم Tara–.فيالجسورأجملمنبالمنظراالستمتاعدقیقة.30تقریبًا
أوروبا. وقت حر لتناول المرطبات في البار بالقرب من الجسر، أو المشي على الجسر،اختیاري لذوي القلوب

ZIPالقویة LINE

فيالفندقإلىالوصولدقیقة.30وساعتانتقریبا.–بالحافلةالعودةدقیقة.30وساعةتقریبا.–الغداء
بودغوریتشا. وقت فراغ. المبیت في الفندق.
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/بار/(كوتورالمیناءأوتیفات)أو(بودغوریتشاالمطارإلىاالنتقالالمغادرةیوم–السابعالیوم-7
تیفات)

Day 7 – Transfer to the airport (Podgorica or Tivat) or port Kotor/Bar/Tivat(
تناول اإلفطار في الفندق. نسجل الخروج من الفندق. وقت فراغ حتى یحین وقت االنتقال إلى المطار بالحافلة

أو المیناء. ونتمنى لكم الوصول إلى بلدكم بتمام الصحة والعافیة.

سعر البرنامج یتضمن مایلي:
تیفات)/بار/(كوتورالمیناءأوتیفات)أو(بودغوریتشاالمطار–الفندق–المطارنقل-1
اإلنجلیزیة)(باللغةالبرنامجحسبالمرخصةاإلرشادیةالجوالت-2
)BB(*4فندق،بیتشیتش/بودفافيثالثیة/مزدوجةغرفةفيلیاٍل3ثالث-3
)BB(*4فندق،بودغوریتشافيثالثیة/مزدوجةغرفةفيلیال4أربع-4
والتأمیناإلقامةضریبة-5
السفرمصاریف-6
السیاراتومواقفالطرقمصاریف-7
السفرتأمین-8
القدیمةالزیتونشجرة،الصخورسیدةمتحفالتذاكر:-9

السیاحةضریبة10
والعودةالصخورسیدةإلىالقاربركوب-11
الثاني)(الیومكوتورفيالغداء-12
Adaفيالغداء-13 Bojanaالثالث)(الیوم
Rijekaفيالغداء-14 CrnojevićaأوPodgoricaالرابع)(الیوم
الخامس)(الیومسكاداربحیرةرحلةخاللالطعامتذوق-15
الخامس)(الیومسكاداربحیرةفيالغداء-16
السادس)(الیومجبلیقمطعمفيغداء-17
ومكیفةحدیثةسیارات-18
للسفر.صحيتأمین-19
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سعر البرنامج ال یتضمن مایلي:
المتحف،كوتورفيتریفونسانت(كاتدرائیةالسعرفيمشمول*فيالمدرجةغیرللمواقعالتذاكر:-1

NjegušiفيNjegošمنزلبزیارةقم،كوتورفيالبحري ، Budva City Walls – Citadel(…
معینةبلغةمرخصسیاحيمرشد-2
البرنامجفيمدرجغیرالمیناءأوالمطارمننقل-3
السعرفيمشمول*فيالمدرجةغیرللمواقعتذكرة-4
البرنامجفيالمدرجةغیروالمشروباتاألطعمة-5
البرنامجفيالمدرجةغیروالمطاعمالحاناتزیارات-6
ĐurđevićaفيZIPLINEجسر-7 – TARA
بالبرنامجالمتعلقةغیراألخرىالتكالیف-8
إضافیة):رسوم(مقابلإضافیةخیارات-9

واحدةغرفةاستخدام-10
السعرفيالمدرجةغیرللمواقعتذاكر-11
معینةبلغةمرخصسیاحيمرشد-12
المنطقة)(فيآخرإقامةمكانأوفندقأومیناءأومطارمننقل-13
Adaشاطئ–الخیلوركوبالشراعيوالتزلجاألمواجركوب-14 Bojanaعلىاعتماًدا–(اختیاري

الظروف الجویة)
ĐurđevićaفيZIPLINEجسر-15 – TARA

یورو42اإلضافي:السریرتكلفة●
منیوم15%قبل50والبرنامجبدءموعدمنیوم30قبلللمبالغاإلجمالیةالقیمة%من50دفعیتمالتثبیت:عند●

بدء البرنامج. وھذه ھي شروط الفنادق ھنا.
مجاناًسنتینسنة2حتىاألطفال ●
20%خصمسنة12إلىسنة2مناالطفال ●

Kareem Tours Netherlands
Abdulkarim Almaghrabi
Project Manager
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