
 

 

 الثانوّي الثاني
ّ
 الصف

***** 

 

 إلىة دينيّ ة سياحيّ زيارة 

 

 اململكة األردنّية الهاشمّية

  - عمان - تالبحر امليّ  -ردن( املغطس )نهر األ  -جبل نابو 

 العقبة - رام وادي  - بترا  - السوق   - عجلون   - القلعةجرش 

 

 خالل  أربعة أّيامملّدة 

 عطلة عيد الفصح

 2018نيسان  3-6

 عاّمة رشادات وتوجيهاتإ

 .مطلوب جواز سفر صالح لسّتة أشهر تنتهي بعد العودة من الرحلة -

 ة الرحلة مّد  -
ً
بعض وجد تف ،ردنال  داخلا ّم أ. في الطائرة ساعة وعشرون دقيقةجّوا

هنا إ باصطويلة في الالسافات امل  لدى توجُّ
ً
  .لى صحراء رامإبترا و معالم لى بّرا

 .ارة مرتفعة ومقبولة من دون رطوبة. حر صحراوّي  الطقس صيفّي  -

حذية أل + وّ ة ظهر + لباس بحر لليوم ال حقيبة + قبعة + خاصّ ات املطلوبة: ثياب الحاجيّ  -

  .+ الدوية الخاّصة + لوازم النظافة الشخصّية مريحة

ركما  ،اللبنانّي  طبخشبيه بامل طعامال -
ّ
 . سريعةال وجباتلل للعشاء مطاعم   تتوف

ا  ساوي يالردنّي الدينار  -  .ل .ل 0321ي أ $ 14،1 حاليًّ

-  
ّ
لبنان  ( إلى(  SMS)رسال رسائل قصيرة إيمكن  كما ،ملن يرغب ردنّي أ  هاتفّي يمكن شراء خط

 فالرومينغ  ؛ أّمامن هاتفكم
 
.جّد  مكلف

ً
 ا

 وقت ال ومتعة تمضيةهو فرح االستكشاف ل وّ الرحلة ال هدف  -
ً
 لذا ي  ؛ معا

 
جميع ب من طل

رال تبة املتبادلة املشاركين عيش املحبّ 
ّ
 كالم جارح . أو وت

 الدائم الستيعاب أّيةاالستعداد ال التحّسر على ما لم نره، مع  ع بما سنراهالتمتّ من الجدى  -

 أم عند رفاق الرحلة. في البرنامج سواء نواقص 

  .الفندق موعد مغادرةالزيارات وفي  ضرورّي خاللإحترام التوقيت  -

 وجد مت -
ّ
 سير  تعّين اجتيازهايفي الرحلة ة عّد  ات  حط

ً
نكن مستعدين لهذا فل على القدام؛ ا

 ر .مّ ذتال املوضوع ب

 لثمانيةالرحلة  .ة نصف ساعةصحراء رام ملّد  ضمناملنطاد  في ملن يرغب القيام برحلة  يمكن  -

، شخاص أ
ً
 للشخص الواحد.  ($100مئة دوالر أميركّي )والكلفة معا

 

 
ّ
 قةرحلة مباركة وموف



 برنامج الرحلة

 

 2018نيسان  3الثالثاء  :ل وّ اليوم األ 

 لالنطالق نحو امل 4،00أمام الجمنازيوم عند  التجّمع
ً
إقالع الطائرة من  –طار فجرا

 و  8،00بيروت الساعة مطار 
ً
  9،30حوالي الساعة الوصول صباحا

ً
التوجه  -صباحا

 
ً
ع ييستط دون أن  ةساملقّد  إلى األرض نظر للموس ى لى جبل نابو )حيث وقف إ مباشرة

 -يسوع  د الرّب املغطس )نهر االردن ( حيث تعّم  -( خبر الكتاب املقدسي  كما  هادخول

  .عشاء حّر  -دة الى الفندق العو  - (Piscine+)ت البحر امليّ  - ءالغدا

 2018نيسان  4األربعاء  :اليوم الثاني

 -ة( االنطالق الى القلعة في جرش )حيث تقام املهرجانات الدوليّ  -ق ترويقة في الفند

 .عشاء حّر  -لى الفندق إالعودة  -كنيسة مار شربل عمان  - ءالغدا -عجلون 

 8201نيسان  5 : الخميساليوم الثالث

 -االنطالق الى صحراء رام  - ءالغدا - ملعاينة آثارهالى بترا إاالنطالق  -ترويقة في الفندق 

 .خيمة داخلاملنامة – "الكابتن"م وسهرة في مخيّ  عشاء بدوّي 

 8201نيسان  6الجمعة  :اليوم الرابع

 –لعودة الى لبنان ا -العقبة  –الصحراء  ضمن 4×4رحلة في  -ترويقة في املخيم 

  10،00الوصول إلى أمام الجمنازيوم في املدرسة حوالي الساعة 
ً
 .ليال

 

 الثانوّي 
ّ
 الثاني الكرامحضرة أهالي الصف

م إدارة ثانوّية الراهبات النطونّيات 
ّ
 سياحّية دينّية إلى  –مار الياس  –تنظ

ً
غزير رحلة

نيسان  6-3ّيام كاملة خالل عطلة عيد الفصح )اململكة الردنّية الهاشمّية ملّدة أربعة أ

 الثانوّي الثاني (، 2018
ّ
وال كرم برفقة مديرة املرحلة الثانوّية الخت ر لتالمذة الصف

م التعليم املسيحّي الخوري بيار الخوري
ّ
 .وآخرين ومعل

 

 كلفة الرحلة

 للشخص الواحد$(  750دوالر أميركّي )وخمسون سبعمئة  

التنّقل في  – في غرفة مزدوجة املنامة –رسوم التأمين  –( MEAتشمل بطاقة السفر )

أّيام(  3)الفطور  –الدليل السياحّي  –رسوم الدخول إلى الماكن السياحّية  –الباصات 

 .)ليلة واحدة(العشاء  – أّيام( 4) الغداء –

 للتسجيل األخيرة هلةامل

 2017تشرين الثاني  3الجمعة  

 لحجز الماكن 
ً
 واالستفادة من الحسوماتاملطلوبة تسهيال

 طريقة التسديد

ع  ثالثمئة دوالر أميركّي مبلغ  •
 
دف إدارة املرحلة الثانوّية  لدى عند التسجيلي 

 .)السّيدة ألكسندرا مطر(

ع بالتقسيط  دوالر أميركّي وخمسون أربعمئة مبلغ  •
 
دف  تية:اآل الشهر مطلعي 

 . 2018آذار   – 2018شباط  – 2018كانون الثاني  – 2017كانون الّول  
 

 واالستعالم للمراجعة

 784894/03الخوري: الخوري بيار      920114/09-5 -6األخت روال كرم: 


